
2071. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

7. NODAĻA 

ĢIMENES 
CEĻOJUMS 



Laiks Temati, apakštemati

Aprīlis, maijs / septembris, 
oktobris
7 nodarbības

Ģimenes ceļojums 

Uz kurieni brauksim? 
3 nodarbības, 6 stundas

Interesantas vietas. 
2 nodarbības, 4 stundas

Nākamā pietura – Latvija! 
2 nodarbības, 4 stundas

Sasniedzamais rezultāts GRAMATIKA

1. Darbības vārdi iekāpj – izkāpj, ielido – izlido, iebrauc – izbrauc, 
atbrauc – aizbrauc, pienāk – atiet, paspēt, nokavēt, nopirkt, 
rezervēt, sarunāt u. c.

2. Prievārdi no, līdz, uz, pa, pie, aiz, ar. 

3. Apstākļa vārdi šovasar, šoziem, šogad, rīt, parīt u. c.

4. Darbības vārda nākotne, vajadzības izteiksme (jābrauc, jālido). 

5. Īpašības vārdu un lietvārdu saskaņošana.

6. Kārtas skaitļa vārdu lietojums.

SAZIŅA UN TEKSTS

1. Es protu nosaukt dažādus ceļošanas veidus, transportlīdzekļus, 
valstis, pilsētas.

2. Es protu pastāstīt par ceļošanu: uz kurieni esmu ceļojis/ceļojusi, 
kas nepieciešams ceļošanai, kā nokļūt dažādās vietās.

3. Es saprotu dažāda veida informāciju par ceļojumā svarīgiem 
aspektiem: informāciju autoostā, stacijā, lidostā, viesnīcā, arī 
mājaslapās u. tml.

4. Es protu sarunāties ar citiem cilvēkiem par ceļošanu.

5. Es saprotu, ja vienkāršā stāstījumā runā par ceļošanu un 
dažādām vietām.

6. Es protu īsi uzrakstīt ceļojuma plānu, īsi aprakstīt savu ceļojumu 
vai ceļojuma plānu. 



2091. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Pēti, par kādu ceļojumu sapņo ģimenes locekļi! Raksti un stāsti, 
uz kurieni viņi grib aizbraukt! Stāsti, uz kurieni tu gribi aizbraukt!

1. uzdevums

1. NODARBĪBA
UZ KURIENI BRAUKSIM? 

2

st.

Mamma grib aizbraukt uz Parīzi.
Tētis  .
Juta  .
Kaspars  .
Vecmāmiņa  .

mamma, Parīze

Kaspars, Turaida vecmāmiņa, Mežaparks

Juta, Leļļu teātristētis, Rīga

kas? uz kurieni? 

ezers uz ezeru
dīķis uz dīķi
tirgus uz tirgu
Liepāja uz Liepāju 
Rēzekne uz Rēzekni
Ventspils uz Ventspili



2101. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Paraugs.
Raitis šovasar brauks uz Latviju (Latvija).

Jānis ar ģimeni ziemā brauca uz  (Somija).
Rīt no rīta Pēcis brauks uz  (lidosta).
Pēcis parīt lidos uz  (Parīze).
Vakar Juta ar draugiem gāja pārgājienā uz  
(Ķemeru purvs).
Sestdien Anna brauks uz  (Daugavpils) ar vilcienu.
Šonedēļ Kaspars ar draugiem brauca uz  
(Cenas tīrelis).
Šoruden Līga lidoja uz  (Austrālija).
Šogad Janas ģimene grib braukt ekskursijā uz  
(Slīteres rezervāts).

Raksti, uz kurieni brauc bērni! Pasvītro teikumā vārdus, kuri atbild 
uz jautājumu kad?!

2. uzdevums



2111. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Pēti attēlu un raksti, uz kurieni piedāvā lidojumus „AirBaltic”! 

3. uzdevums

„AirBaltic” piedāvā lidojumus uz 

Uz kuru no šiem galamērķiem tu gribētu aizlidot?
Es gribētu aizlidot uz 



2121. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Paraugs.
Uz skolu jābrauc ar autobusu.

kas? ar ko jābrauc? kas? ar ko jālido? 
mašīna ar mašīnu lidmašīna ar lidmašīnu
vilciens ar vilcienu helikopters ar helikopteru
autobuss ar autobusu
kuģis ar kuģi 
metro ar metro

Stāsti, kā var nokļūt no tavām mājām uz norādītajām vietām!

4. uzdevums

JĀIET KĀJĀM!

skola 

muzejs 

Rīga 

mežs 

ūdenskritums 

zoodārzs 

parks 

bibliotēka 

lielveikals 

sala 

Berlīne 

tirgus 

zooveikals 

Losandželosa 

Meksika 

dīķis 

Melburna 

kafejnīca 

upe

pils

teātris



2131. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Spēlē spēli „Ceļojums pa pasauli”!

5. uzdevums

Met metamo kauliņu, stāsti, uz kurieni un ar ko tu brauksi! Metamā kauliņa 
cipari nozīmē transporta līdzekli.

Tagadne Nākotne
es eju / braucu / lidoju / esmu iešu / braukšu / lidošu / būšu
tu ej / brauc / lido / esi iesi / brauksi / lidosi / būsi

mēs ejam / braucam / lidojam / 
esam

iesim / brauksim / lidosim / 
būsim

jūs ejat / braucat / lidojat / esat iesiet / brauksiet / lidosiet / 
būsiet

viņš, viņa, 
viņi, viņas iet / brauc / lido / ir ies / brauks / lidos / būs

Paraugs.
Uz Romu es iešu kājām. Uz Sidneju es lidošu ar lidmašīnu. Uz Poliju es 
braukšu ar divriteni. 

KĀJĀM AUTOBUSS LIDMAŠĪNA

MAŠĪNAKUĢISDIVRITENIS



2141. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

RĪGA

ROMA

POLIJA

PERU

ĪRIJA

ISLANDE

MADRIDE

SIDNEJA

ČIKĀGA

LIEPĀJA

TARTU

AKNĪSTE

JĒKABPILS

PILSRUNDĀLE

LIETUVA

MADAGASKARA

POLIJA

PARĪZE

SKOPJE LONDONA

SPĒLES LAUKUMS



2151. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

1. Raksti, uz kurieni vasarā brauks bērni!

2. Raksti iekavās doto vārdu atbilstošā formā!

Mājasdarbs

Paraugs. 
Jānis vasarā brauks uz Portugāli.

Paraugs. 
Vakar Maija brauca uz (tirgus) tirgu.

Draugi šodien ies uz (ezers)  makšķerēt.
Cikos atiet vilciens uz (Ventspils) ? 
Katru rītu es braucu uz (skola)  ar autobusu.
Pēc mācībām es iešu uz (bibliotēka)  .
Mamma pēc darba ies uz (teātris)  .
Beidzot mēs vasarā lidosim uz (Parīze)  .

Ieva –
Londona

Juris –
Čīle

Inese –
akvaparks

Kristaps –
Saldus

Skaidrīte –
zoodārzs

Ingūna –
teātris



2162. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Lasi un raksti pēc parauga, no kurienes līdz kurienei brauc autobusi!

1. uzdevums

2. NODARBĪBA
UZ KURIENI BRAUKSIM? 

2

st.

2 Rīga – Krustpils 7 Madride – Barselona 223 Luksemburga – Parīze

56 Stacija – Vaska muzejs 481 Centrs – Leļļu teātris 19 Tirgus – Rožu ceļš

18 Vanšu tilts – Lielveikals 4 Lidosta – Mākslas muzejs 9 Skatu tornis – Bumbiņkalns



2172. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

kas? no kurienes? līdz kurienei?

muzejs no muzeja līdz muzejam

ceļš no ceļa līdz ceļam

teātris no teātra līdz teātrim

Saldus no Saldus līdz Saldum

Rīga no Rīgas līdz Rīgai

Brisele no Briseles līdz Briselei

Jaunpils no Jaunpils līdz Jaunpilij

Paraugs.
6. autobuss brauc no Briseles līdz Briģei. 
 

6 Brisele – Briģe



2182. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Palūdz kasē biļeti līdz vietai, kur jānokļūst! Raksti pēc parauga! 
Skaitlis iekavās norāda, cik biļešu jānopērk.

2. uzdevums

Paraugs. 
Man, lūdzu, vienu biļeti līdz Valmierai! Man, lūdzu, četras biļetes līdz Durbei!

LUDZA (2) 
RĒZEKNE (3) 

VENTSPILS (1) 
SALDUS (5) 
CĒSIS (4) 
ĒRGĻI (2) 
PĻAVIŅAS (1) 
PELTES (3) 

kas? (dsk.) līdz kurienei?  no kurienes? 

Pļaviņas līdz Pļaviņām no Pļaviņām

Skaļupes līdz Skaļupēm no Skaļupēm

Cēsis līdz Cēsīm no Cēsīm

Ainaži līdz Ainažiem no Ainažiem



2192. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Lasi un ieraksti atbilstošo galotni! Atzīmē – pareizi vai nepareizi!

3. uzdevums

Mārtiņš dzīvo Berlīnē, un viņa ģimene katru gadu vasarā brauc uz 
 (Latvija). Šovasar viņi brauks uz  (Sigulda), 

bet pa ceļam viņi apskatīs citas vietas. Pagājušajā vasarā viņi lidoja 
no  (Berlīne) uz  (Rīga). Šoreiz viņi darīs 
citādi. No sākuma viņi lidos uz  (Tallina) Igaunijā. Tad viņi 
brauks ar  (autobuss), kas iet no  (Tallina) 
līdz  (Ikla). No  (Ikla) viņi ies kājām uz 

 (Ainaži). Ainažos viņi dzīvos divas dienas, jo tur ir skaista 
jūra. Pēc tam viņi brauks ar  (mašīna) līdz  
(Saulkrasti), jo arī Saulkrastos ir brīnišķīga jūra. Tur viņi paliks divas dienas, 
un pēc tam viņi brauks tālāk uz  (Sigulda). Siguldā viņi 
dzīvos ilgi – divas nedēļas, jo tur dzīvo Mārtiņa vecmāmiņa. Mārtiņš cer, 
ka šī būs skaista vasara.

Apgalvojums Pareizi Nepareizi
Mārtiņš dzīvo Briselē. 
Mārtiņa ģimene brauc uz Latviju katru gadu ziemā.
Šovasar viņi brauks uz Siguldu.
No sākuma viņi brauks uz Tallinu Lietuvā.
No Tallinas uz Iklu viņi brauks ar mašīnu.
Ainažos viņi nokļūs kājām.
Uz Saulkrastiem ģimene brauks ar vilcienu.
Siguldā viņi dzīvos ilgi, jo tur ir Mārtiņa vecmāmiņa.
Gan Ainažos, gan Saulkrastos ir skaista jūra.
Uz Siguldu ģimene lidos ar lidmašīnu.



2202. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Pēti „Pasažieru vilciena” loterijas aprakstu lietotnē „Twitter”! 
Atzīmē pareizo atbildi! 

4. uzdevums

Koncerta nosaukums ir
a) „Gads bez kalendāra”,
b) „Prāta Vētra”,
c) „Pasažieru vilciens”.

Ar loterijas noteikumiem var 
iepazīties mājaslapā
a) www.pratavetra.lv,
b) www.koncerti.lv, 
c) www.pv.lv.

Pēc koncerta „Pasažieru vilciens” 
nodrošinās
a) siltu tēju visiem, 
b) vilciena papildreisu,
c) tikšanos ar grupu.

Loteriju rīko
a) „Pasažieru vilciens”,
b) „Prāta Vētra”,
c) „Vilciens”.

Lai piedalītos  
loterijā, jānopērk
a) biļete kasē,
b) e-biļete jeb elektroniskā 

biļete. 

Uz kuras grupas koncertu 
var laimēt ielūgumus?
a) „Jelgavas koncerti”,
b) „Pasažieru vilciens”,
c) „Prāta Vētra”.

Loterija notiek
a) no 12. līdz 17. jūnijam,
b) no 12. līdz 17. jūlijam,
c) no 12 līdz 23. jūlijam.

Loterijā var laimēt
a) 2 vilciena biļetes, 
b) 2 ielūgumus uz koncertu,
c) 2 ielūgumus uz izstādi.

„Prāta Vētras” koncerts 
notiek
a) „Zoom”,
b) Rīgā,
c) Jelgavā.



2212. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

1. Pēti dzelzceļa shēmu un raksti, uz kurieni Latvijā var aizbraukt 
ar vilcienu!

Mājasdarbs

Ar vilcienu var aizbraukt uz 



2222. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

2. Pēti ceļojumu aģentūras piedāvājumus! Raksti, uz kurieni 
var aizlidot/aizbraukt ar šo ceļojumu aģentūru! Kuru ceļojumu 
izvēlētos tu? Kāpēc?

IEPAZĪSTI 
LATVIJAS  
KAIMIŅU  

ZEMI!

LIETUVA
Iepazīsti 
Latvijas  
kaimiņu  

zemi!

LABAS CENAS!

FrancijaFrancija

VISU JŪLIJU ĻOTI LĒTI!

ĒĢIPTE

APCEĻO 
LATVIJAS 

SKAISTĀKĀS 
PILSĒTAS!

Sigulda

Cēsis

MEKSIKA

Atlaides 

ģimenēm!



2233. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Lasi informāciju un atbildi uz jautājumiem! 

1. uzdevums

3. NODARBĪBA
UZ KURIENI BRAUKSIM? 

2

st.

Paraugs.
No kura ceļa atiet vilciens uz Jelgavu? Vilciens atiet no 10. (desmitā) ceļa.

No kura perona atiet vilciens uz Ogri? 

No kura perona un ceļa atiet vilciens uz Valmieru? 

No kura perona atiet vilciens uz Jelgavu? 

No kura ceļa atiet vilciens uz Ogri?

Cikos atiet vilciens uz Rēzekni? Vilciens atiet pulksten 8.25  
(astoņos un divdesmit piecās minūtēs).
Cikos atiet vilciens uz Jelgavu? 

Cikos atiet vilciens uz Ogri?

Cikos atiet vilciens uz Valmieru?



2243. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Ekskursija Pārgājiens

Pārrunājiet klasē, ar ko ekskursija atšķiras no pārgājiena! Aizpildi 
tabulu, izmanto esošo informāciju un izdomā citas nepieciešamās 
lietas! Pastāsti, ko tu ierakstīji vienā un otrā gadījumā, kas kopīgs 
un kas atšķirīgs! Pamato, kāpēc šīs lietas būs noderīgas!

2. uzdevums

kurš? / kura? no kura? / no kuras?
pirmais ceļš / pirmā eja no pirmā ceļa / no pirmās ejas
otrais / otrā no otrā / no otrās
trešais / trešā no trešā / no trešās
desmitais / desmitā no desmitā / no desmitās
divdesmitais / divdesmitā no divdesmitā / no divdesmitās
četrdesmit pirmais / četrdesmit pirmā no četrdesmit pirmā / no četrdesmit pirmās
simtais / simtā no simtā / no simtās

mugursoma

„groziņš”

labs garastāvoklis

karte

guļammaiss

sviestmaizes

ērti apavi

kompass

silts džemperis

pulkstenis



2253. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

Raksti pie attēla atbilstošā nosaukuma numuru!  
Stāsti, kas vajadzīgs ceļojumā! 

3. uzdevums

1. Pase
2. Ceļojumu soma
3. Nauda
4. Bankas karte

5. Lietussargs
6. Drēbes
7. Pidžama
8. Naktskrekls

9. ID karte
10. Apavi
11. Zobu birste
12. Saulesbrilles

1.



2263. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

 Atbildi uz jautājumiem, ievieto vārdu atbilstošā formā!

4. uzdevums

Paraugs. 
Kur atrodas pietura? Tā ir aiz stūra (stūris). 

Kur ir mana soma? Tava soma ir pie  (galds).
Kur atrodas tava vismīļākā kafejnīca? O, tā ir tieši aiz  
(teātris)!
Pie kā tu šodien iesi ciemos? Es iešu pie  (draudzene).
Kur ir populārā grāmatnīca? Tā ir pie tramvaja  (pietura).
Kur atrodas mūsu viesnīca? Tas nav tālu, tepat aiz  (pils).
Kur tu noliki manu pasi? Tā ir uz galda pie  (televizors).
Vai tālu vēl jāiet līdz bankomātam? Nav vairs tālu, tas ir aiz  
(māja).
Kur ir tramvaja pietura? Re, tur pie  (tirgus)!
Kur ir mūsu bagāža? Skaties, tā ir aiz  (dīvāns)!

kas? pie kā? / aiz kā?
galds pie galda / aiz galda
stūris pie stūra / aiz stūra
ceļš pie ceļa / aiz ceļa
tirgus pie tirgus / aiz tirgus
māja pie mājas / aiz mājas
upe pie upes / aiz upes
pils pie pils / aiz pils



2273. nodarbība. Uz kurieni brauksim? 

1. Ievieto transporta līdzekļu nosaukumus pareizā formā!

2. Raksti lietas un priekšmetus, kas vajadzīgi, dodoties ceļojumā!

Mājasdarbs

helikopters     laiva     prāmis     kuģis     autobuss     trolejbuss     
motocikls     tramvajs     vilciens     lidmašīna     velosipēds

Man patīk braukt ar

Man patīk lidot ar

Pase, 



2284. nodarbība. Interesantas vietas

Lasi par slaveno mistera Foga ceļojumu astoņdesmit dienās 
apkārt zemeslodei! Raksti iekavās dotos vārdus atbilstošā formā!

1. uzdevums

4. NODARBĪBA
INTERESANTAS VIETAS

2

st.

Žila Verna grāmatas „Astoņdesmit dienās ap zemeslodi” notikumi 
norisinājās 1872. gadā. Tās galvenais varonis angļu džentlmenis Fileass 
Fogs ar saviem draugiem saderēja, ka varēs apbraukt apkārt zemeslodei 
80 dienās. Avīzē „Morning Chronicle” bija rakstīts, ka tas ir iespējams, un 
dots šāds maršruts un nepieciešamo dienu skaits.

No  (Londona) līdz  (Sueca) 
cauri Monseni un Brindizi pa  (dzelzceļš) un 
ar  (kuģis)

7 dienas

No  (Sueca) līdz  (Bombeja) 
ar  (kuģis)

13 dienas

No  (Bombeja) līdz  
(Kalkuta) pa  (dzelzceļš)

3 dienas

No  (Kalkuta) līdz  
(Honkonga) Ķīnā ar  (kuģis)

13 dienas

No  (Honkonga) līdz  
(Jokohama) Japānā ar  (kuģis)

6 dienas

No  (Jokohama) līdz  
(Sanfrancisko) ar  (kuģis)

22 dienas



2294. nodarbība. Interesantas vietas

No  (Sanfrancisko) līdz  
(Ņujorka) pa  (dzelzceļš)

7 dienas

No  (Ņujorka) līdz  
(Londona) ar  (kuģis) un pa  
(dzelzceļš)

9 dienas

Kopā 80 dienas

ar ko? ar kuģi, ar vilcienu, ar gaisa balonu
pa ko? pa ceļu, pa dzelzceļu, pa jūru

Lasi Fileasa Foga piezīmes par pirmo ceļojuma posmu!  
Raksti tabulā nedēļas dienu, datumu un laiku!

2. uzdevums

Izbraucu no Londonas trešdien, otrajā 
oktobrī, pulksten astoņos un četrdesmit 
piecās minūtēs vakarā.
Ierados Parīzē ceturtdien pulksten septiņos 
un četrdesmit minūtēs no rīta.
Izbraucu no Parīzes ceturtdien pulksten astoņos un četrdesmit minūtēs.
Ierados Turīnā piektdien, ceturtajā oktobrī, pulksten sešos un četrdesmit 
piecās minūtēs no rīta.
Izbraucu no Turīnas piektdien pulksten septiņos un divdesmit minūtēs no rīta.
Ierados Brindizi sestdien, piektajā oktobrī, pulksten četros vakarā.
Uzkāpu uz „Mongolijas” (kuģis no Brindizi) sestdien pulksten piecos vakarā.
Ierados Suecā trešdien, devītajā oktobrī, pulksten vienpadsmitos no rīta.
Kopsummā izlietotās stundas: 158,5 vai sešarpus dienas. 

1,5
viens, komats, pieci centi

viena, komats, piecas 
dienas



2304. nodarbība. Interesantas vietas

Izbrauca Diena Datums Laiks
Londona
Parīze
Turīna
Brindizi

Iebrauca Diena Datums Laiks
Parīze
Turīna
Brindizi
Sueca

Stāsti, vai Fileass Fogs paspēja vai nokavēja plānoto reisu! 

3. uzdevums

Paspēt 
es paspēju, viņš paspēja 
uz autobusu

Nokavēt
es nokavēju, viņš nokavēja 
autobusu

Paraugs.
Fileass paspēja uz vilcienu no Londonas. Viņš nokavēja kuģi uz Rīgu. 

Vilciens no Londonas  Kuģis uz Bombeju 
Vilciens no Bombejas uz Kalkutu  Kuģis uz Jokohamu 
Kuģis uz Sanfrancisko  Vilciens uz Ņujorku 
Kuģis uz Īriju  Vilciens uz Dublinu 
Prāmis uz Liverpūli  Vilciens uz Londonu    



2314. nodarbība. Interesantas vietas

Kā tu domā, kas ceļojumā apkārt zemeslodei varētu būt grūti un 
kas varētu būt patīkami un interesanti? Raksti!

4. uzdevums

Grūtības Patīkamais un interesantais



2324. nodarbība. Interesantas vietas

1. Izdomā un uzraksti trīs noteikumus, lai cilvēki nekad nekavētu!

2. Iedomājies savu ideālo ceļojumu un aizpildi ceļojuma plānu!

Mājasdarbs

Paraugs.
Vajag plānot savu laiku.

Ceļojuma galamērķis: Datums: 

Par ceļojumu: 

Informācija par transportu: 

Plānotie apskates objekti: 



2335. nodarbība. Interesantas vietas

Lasi informāciju par tūristiem! Savieno atbilstošo informāciju!

1. uzdevums

5. NODARBĪBA
INTERESANTAS VIETAS

2

st.

Pasaulē ir ļoti daudz interesantu un skaistu vietu. Pēc Pasaules tūrisma 
organizācijas datiem, mūsdienās apmēram 1,4 miljardi cilvēku ir tūristi. 
1950. gadā tie bija apmēram 25 miljoni cilvēku. Visvairāk tūristu (1950. gadā 
ap 70 % un 2020. gadā ap 60 %) apmeklēja Eiropu. 
Francija ir valsts, kura ir vispopulārākais tūristu galamērķis, bet 
vispopulārākie tūrisma objekti pasaulē ir Eifeļa tornis Parīzē (Francija), 
Kolizejs Romā (Itālija), Brīvības statuja Ņujorkā (ASV), Maču Pikču (Peru), 
Akropole Atēnās (Grieķija), Tadžmahals Āgrā (Indija), Gīzas piramīdas 
(Ēģipte), Lielais Ķīnas mūris (Ķīna), Ankorvats jeb Ankoras tempļi 
(Kambodža) un Petras senā pilsēta (Jordānija). No dabas objektiem 
populārākie ir Lielais kanjons (ASV), Niagāras ūdenskritums (Kanāda, 
ASV), Kilimandžaro kalns (Tanzānija), Fudži kalns (Japāna) un daudzi citi. 
Līdz ar tehnoloģiju attīstību cilvēki aizvien vairāk fotografē visu sev apkārt. 
Īpaši ceļojumos. Dažādu fotogrāfiju mūsdienās ir ļoti daudz. Laikam cilvēki 
grib atcerēties visu skaisto, kas ar viņiem ir noticis. Ir pat izveidots visvairāk 
fotografēto vietu tops. Pirmajā vietā šajā topā ir Ņujorka, tai seko Parīze, 
Londona, Buenosairesa, Barselona, Roma, Venēcija, Budapešta, Stambula 
un Florence. Vabūt arī tavā telefonā ir kāda fotogrāfija no šīm pasaulē 
vispopulārākajām vietām? Parādi!



2345. nodarbība. Interesantas vietas

Tūristi 1950. gadā Eiropa 

Tūristi mūsdienās Grieķija

Kontinents, kuru visbiežāk apmeklē tūristi Japāna 

Vispopulārākā tūristu valsts Lielais kanjons

Eifeļa tornis Parīze 

Kolizejs Ņujorka 

Akropole 1,4 miljardi 

Lielais Ķīnas mūris 25 miljoni

Populārākais dabas objekts Francija 

Fudži kalns Roma

Visvairāk fotografētā vieta Ķīna



2355. nodarbība. Interesantas vietas

Raksti pie attēla atbilstošo nosaukumu!

2. uzdevums

viesnīca   numurs   brokastis    reģistrācijas vieta   seifs   lifts   bagāža   
baseins   atslēga   gaisa kondicionieris   pults   spa centrs



2365. nodarbība. Interesantas vietas

Pasaulē var atrast dažādas interesantas un pat dīvainas 
viesnīcas. Lasi aprakstus par dažām šādām viesnīcām! Stāsti, 
kurā no tām un kāpēc tu gribētu nakšņot!

3. uzdevums

Ledus viesnīca Zviedrijā. Atklāta 1989. 
gadā. Tā strādā katru gadu ziemā, un tajā 
ir 150 istabas. Ir pat istabas, kur gulta ir no 
ledus un jāguļ uz ziemeļbrieža ādas. 
Cena par vienu nakti ir apmēram 1000 eiro. 

Sāls viesnīca Bolīvijā. Tā ir būvēta no sāls. 
Tā atklāta 1998. gadā. Tā atrodas lielākajā 
sāls līdzenumā pasaulē. Lai uzbūvētu šo 
viesnīcu, vajadzēja vairāk nekā vienu miljonu 
sāls bloku. 
Cena par nakti ir apmēram 200 eiro.

Viesnīca Latvijas cietumā. Tā atrodas Liepājā. 
Vecais Karostas cietums ir arī populāra 
tūrisma vieta ar dažādiem ekstrēmiem 
piedzīvojumiem. 
Cena par vienu nakti cietumnieka kamerā, 
sākot no 15 eiro. 

Es gribētu  
nakšņot Taureņu 

viesnīcā, jo …

Manuprāt, …
Es domāju, ka …

Man patīk …
Interesanti, ka …



2375. nodarbība. Interesantas vietas

Es esmu bijis / bijusi … Kur tu esi bijis / bijusi?

Mūsu klases apceļoto vietu tops

Veidojiet klasē savu klases ceļojumu karti! Raksti vietas, pilsētas 
vai valstis, kurās tu esi bijis, pēc tam visi kopā veidojiet kopīgo 
klases ceļojumu karti! Izveidojiet savas klases ceļojumu topu – 
kurās pasaules vietās ir bijuši visvairāk skolēnu! Stāstiet cits 
citam, kurš no ceļojumiem, pārgājieniem vai ekskursijām jums ir 
palicis atmiņā visvairāk un kāpēc!

4. uzdevums



2385. nodarbība. Interesantas vietas

1. Pēti magnētus uz Kristīnes ledusskapja! Raksti, kurās valstīs, 
pilsētās, vietās Kristīne ir bijusi! Pārbaudi, kā latviešu valodā 
raksta šo vietu nosaukumus, izmanto vārdnīcu vai citus resursus 
internetā!

2. Raksti, kuras vietas, pilsētas, valstis tu gribētu apmeklēt!

Mājasdarbs

Es gribētu aizbraukt uz (uz kurieni?) Rīgu, Parīzi, 

Paraugs. 
Kristīne ir bijusi (kur?) Vācijā.

https://tezaurs.lv/


2396. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Ieraksti īpašības vārdu atbilstošā formā!

1. uzdevums

6. NODARBĪBA
NĀKAMĀ PIETURA – LATVIJA!

2

st.

Paraugs. 
No Rīgas Svētā Pētera baznīcas torņa paveras burvīgs skats uz Rīgu. 

Rīga ir ļoti (skaists)  un (zaļš)  pilsēta.
Vecrīgā ir daudz (sens)  māju.
Pilsēta ir ļoti dažāda un interesanta, šeit ir (liels)  un 
(skaļš)  ielas un (mierīgs)  un (kluss) 

 meža takas.
Rīga ir (slavens)  ar savu bagāto kultūras dzīvi.
Taču (īsts)  pērle Rīgā ir koka arhitektūra.
Rīga ir (vecs)  pilsēta, tā dibināta 1201. gadā.
Pilsētas centra ielās ir (mīļš)  un (mājīgs)   
kafejnīcas.
Ejot pa Rīgu, pacel galvu uz augšu, un tu redzēsi (grezns)  
mūrus.
Vasarā Rīgas parkos var fotografēties (krāsains)  puķēs.



2406. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

 vsk.       dsk. vsk. dsk.
Nominatīvs 
(Kas?) skaists ezers skaisti ezeri skaista māja / 

puķe
skaistas mājas / 
puķes

Ģenitīvs  
(Kā?) skaista ezera skaistu ezeru skaistas mājas / 

puķes
skaistu māju / 
puķu

Datīvs  
(Kam?)

skaistam 
ezeram

skaistiem 
ezeriem

skaistai mājai / 
puķei

skaistām mājām 
/ puķēm

Akuzatīvs 
(Ko?) skaistu ezeru skaistus ezerus skaistu māju / 

puķi
skaistas mājas / 
puķes

Instrumentālis  
(Ar ko?)

ar skaistu 
ezeru

ar skaistiem 
ezeriem

ar skaistu māju / 
puķi

ar skaistām 
mājām / puķēm

Lokatīvs 
(Kur?) skaistā ezerā skaistos ezeros skaistā mājā / 

puķē
skaistās mājās / 
puķēs

Pēti Rīgas apkaimju karti! Izraksti Rīgas apkaimes, kuru nosauku-
mos ir ietverti dabas vai cilvēku veidoti objekti – sala, grāvis, ciems, 
purvs, dārzs, kalns, parks, muiža, grīva, pļava, avots, rags, lauks! 
Vārdus, kuru nozīmi nezini, pārbaudi vārdnīcā! Pārrunājiet klasē, vai 
pilsētā un valstī, kurā dzīvojat, arī ir vietu nosaukumi, kurus veido 
no dažādiem dabas un cilvēku veidotu objektu nosaukumiem!  

2. uzdevums



2416. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Vecrīga ir Rīgas
vecmāmiņa.

Vecrīga ir ļoti
veca, kā jau
visas vecmāmiņas.

Vecrīga zina daudz
dziesmu un pasaku, kā jau
visas vecmāmiņas.

Un sēž
Daugavas krastā
Vecrīga –
Ķengaragam, Purvciemam, Imantai un
citiem saviem
mazbērniem no
Daugavas miglas
siltus kamzoļus ada un
dzied savas dziesmas, un
stāsta pasakas savas.

Arī es labprāt Vecrīgu klausos.

Kāda ir Vecrīga?

Ko viņa zina?

Kur viņa sēž?

Kas ir viņas mazbērni?

Ko viņa ada?

No kā viņa ada kamzoļus?

Kāpēc dzejnieks Vecrīgu sauc par 
vecmāmiņu?

Lasi Aivara Neibarta dzejoli „Vecrīga”! Atbildi uz jautājumiem!

3. uzdevums

Kamzolis – biezs 

džemperis ar 

augstu apkakli.



2426. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Atzīmē, kur var redzēt attēlos redzamo informāciju!

4. uzdevums

pieturā
lielveikalā 

kafejnīcā
pastā

pieturā
veikalā 

autoostā
muzejā

pastā
viesnīcā

muzejā
aptiekā



2436. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

1. Raksti pie attēliem atbilstošos īpašības vārdus! Iegaumē vārdus 
ar pretēju nozīmi jeb antonīmus! Raksti četrus teikumus  
ar diviem antonīmu pāriem!

Mājasdarbs

Paraugs. 
Šodien Jurim ir ļoti priecīgs noskaņojums. 
Katrīna ir bēdīga, jo nokavēja autobusu.

taisns   plats   lēns   ātrs   dziļš   īss   sekls   garš   šaurs   līkumains



2446. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

2. Aizpildi domu karti! Raksti, kādas izjūtas tev rada ceļošana, 
pārgājieni, ekskursijas! Jautā saviem ģimenes locekļiem un 
papildini domu karti!

PRIEKS

CEĻOŠANA



2457. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Noskatieties klasē grupas „Latvian Voices” un Jāņa Strazdiņa 
dziesmas „Vaivari vai nevari” videoklipu! Klausoties dziesmu, 
pieraksti dažādus Latvijas pilsētu, ciemu un vietu nosaukumus, 
kurus vari saklausīt dziesmā! Salīdziniet klasē, kurš saklausīja 
visvairāk Latvijas vietu nosaukumu!

1. uzdevums

7. NODARBĪBA
NĀKAMĀ PIETURA – LATVIJA!

2

st.

Pēti ceļojuma plānu! Iedomājies, ka pēc mēneša tu brauksi uz 
Latviju, un raksti, uz kurieni tu brauksi un ko tu redzēsi! Izmanto 
vārdus no sākuma, pēc tam, tad, beigās!

2. uzdevums

Rīga
Brīvības 

piemineklis

Gulbene
Viduslaiku 

pils 

Koknese
Kokneses 
pilsdrupas

Cēsis
Vecpilsēta

Īdeņa
Lubāna 
ezers

Sigulda
Turaidas  

pils

Aglona
Aglonas 
bazilika

Vecpiebalga
Ūdensrozes

https://www.youtube.com/watch?v=dT9xP-Xk-uM


2467. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Tagadne Pagātne Nākotne

es redzu redzēju redzēšu

tu redzi redzēji redzēsi

mēs redzam redzējām redzēsim

jūs redzat redzējāt redzēsiet 

viņš, viņa, viņi, viņas redz redzēja redzēs

Paraugs.
Vispirms es braukšu uz Rīgu, tur es redzēšu Brīvības pieminekli.

Pēc tam 

Ko es redzēšu?  
es redzēšu ezeru, teātri, tirgu, 

māju, varavīksni, pili
es redzēšu ezerus, teātrus, tirgus, 

mājas, varavīksnes, pilis



2477. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Bērziņu ģimene (braukt) brauks ekskursijā apskatīt (interesants) 
 tiltu. Tas ir „Tilts uz nekurieni”. Tilts nekur neved, tāpēc 

tas ir ļoti neparasts. Tilts atrodas apmēram stundas braucienā no (Rīga) 
 pie Sātiem. Tiltu pār Abavas upi sāka būvēt 20. gadsimta 

30. gadu beigās, bet nepabeidza. Ģimene brauks ar (automašīna) 
 . Viņi (izbraukt)  piektdien no Rīgas plkst. 

14.00. Viņi (redzēt)  gan tiltu, gan skaisto Abavas upi. 
Pie tilta viņiem būs pikniks, viņi (ēst)  mammas cepto 
ābolu pīrāgu un (dzert)  siltu tēju. Pēc tam viņi (braukt) 

 uz (Tukums)  . 

Lasi par Bērziņu ģimenes ekskursiju! Ieraksti vārdus atbilstošā 
formā!

3. uzdevums

Tagadne Pagātne Nākotne

es ēdu / dzeru ēdu / dzēru ēdīšu / dzeršu

tu ēd / dzer ēdi / dzēri ēdīsi / dzersi

mēs ēdam / dzeram ēdām / dzērām ēdīsim / dzersim

jūs ēdat / dzerat ēdāt / dzērāt ēdīsiet / dzersiet 

viņš, viņa, viņi, viņas ēd / dzer ēda / dzēra ēdīs / dzers



2487. nodarbība. Nākamā pietura – Latvija!

Pēti Latvijas tūrisma portālā „Latvia Travel” atrodamo  
informāciju par interesantām Latvijas vietām! Izvēlies, uz kuru  
no vietām tu gribētu aizbraukt! Raksti, uz kurieni tu brauksi! 
Izmanto dotos teikumu sākumus!

Mājasdarbs

Es braukšu uz  
Man šķiet, ka  
Es domāju, ka  
Interesanti ir tas, ka  
Es uzzināšu par  
Man patīk  
Es ceru, ka  

https://www.latvia.travel/lv/latvijas-regioni

