Morfoloģija
1.uzdevums
1.Lasi tekstu un pasvītro darbības vārdus!
Dzērves
Tu esi izaudzis liels, tu vairs negribi būt bērns. Tu pat negribi būt dīvains. Tu
pat nemāki būt izmisis. Vairs nemāki.
Tu būsi Nesaprotošais, lai gan nekad neesi tā īsti sapratis.
Tu smējies, un citi smējās kopā ar tevi- vienalga, vai tas bija smieklīgi vai ne.
Turpmāk tu būsi nopietns, un visi būs nopietni kopā ar tevi, lai cik muļķīgi arī tas viss
nebūtu.
Atgriezies! Atgriezies!
Nāc atpakaļ pavasarī. Izaudz ar asniem no zemes un ziediem no ērkšķu krūmiem.
Nāc atpakaļ tad, kad es tevi vairs negaidīšu. Un neticēšu brīnumiem vairs. (Un tavai
atnākšanai vismazāk.)
Ir vienalga.
Jo pavasarī es būšu akla. Un mans kaķis arī, lai gan viņš nemaz nav mans, lai gan mēs
abi esam gandrīz brīvi.
Vismaz gribēsim tā.
Pavasarī es būšu akla. Satumsušiem pirkstiem taustīšu drāšu mudžekļus sētmalē un
teikšu- skat, zāle jau dīgst!
Turpmāk tu būsi izaudzis liels un svešs.
Un pavasarī vairs nestaigās pūķīši un salamandras, un sniega bites izrautiem
dzeloņiem iekusīs zemē.
Es neredzēšu dzērves atgriežamies. Bet atnāc pavasarī.
Mana ledus sirds būs vienaldzīgāka kā jebkad, un es kailām kājām iešu uz
Ziemeļpolu pie Sniega Karalienes. Un varbūt...
Bet uz Ziemeļpolu nelido dzērves.
Un tu būsi šausmīgi vecs.
(I.Melgalve. „Bezzaudējuma punkts”)
2. Analizē darbības vārdus, tai skaitā arī divdabjus!
Darbības
vārds

Nenoteiksme Kārta Izteiksme

Laiks Skaitlis

Persona Konjug.

3.Lasi vēlreiz pasvītrotos teikumus un skaidro tajos ietverto domu!
4.Uzraksti 3-5 teikumos I.Melgalves tekstā ietverto domu!
5.Pārrunājiet to klasē!

2.uzdevums
1.Lasi tekstu!
• Nestaipies pāri galdam! Ja tu kaut ko vēlies, palūdz savam galda kaimiņam.
• Nestumdi krēslu, nešķindini galda piederumus pret šķīvi!
• Nešķaudi uz galda vai citu cilvēku pusi! Aizliec mutei priekšā roku vai
kabatlakatiņu un pagriez galvu sānis.
• Nesarunājies tikai ar vienu galda kaimiņu, bet gan vienlīdz daudz ar abiem;
sarunājies, neklusē.
• Nesāc nervozēt, ja nezini, kā ēst kādu nepazīstamu ēdienu un kādus galda
piederumus izmantot. Skaties, kā rīkosies namamāte un pārējie viesi, vai arī, ja
esi svešā zemē, pajautā vietējiem, kā rīkoties.
• Neatstāj uz glāzes taukainus nospiedumus!
• Nesāc ēst, pirms namamāte nav saņēmusi savu porciju! Necelies no galda
maltītes vidū vai pirms zīmi nav devusi namamāte.
(S. Lasila. „Jaunā zelta uzvedības grāmata”)
2. Izraksti darbības vārdus pavēles izteiksmē! Pievieno šīm formām daudzskaitļa
2.personas formu un nenoteiksmi!

3.Sagatavo 5-10 teikumu stāstījumu par darbības vārdu pavēles izteiksmi! Noformē
materiālu vizuāli uz A4 formāta lapas, izmantojot grafiskos organizatorus vai kādus
palīgmateriālus- dažādu krāsu papīrus, flomāsterus, krāsu zīmuļus, izgriezumus no
laikrakstiem, žurnāliem utt.! Strādā radoši!
4.Prezentē savu materiālu un stāstījumu klasē!

