
 

 

  



2. temats            Skolēna darba lapas 
 

 
 

Ģimene fotogrāfijās 
 

2.1. Lasi un aplūko fotogrāfiju! 
    
 Es esmu Niklāvs Grīns. Iepazīstināšu jūs ar savu ģimeni. Tas ir mūsu ģimenes foto. 
Fotogrāfijas centrā ir mana vecmāmiņa Anna un vectēvs Pēteris. Viņi ir manas mātes vecāki. 
Fotogrāfijā nav mana tēva vecāku – vecāsmātes Mirdzas un vecātēva Jāņa.  
 Aiz mana vecātēva stāv mana mamma Marika ar savu vīru un manu tēti Mārtiņu. Mana 
mamma ir Mirdzas  un Jāņa vedekla, bet mans tētis ir Annas un Pētera znots. Fotogrāfijā blakus 
maniem vecākiem ir manas mammas māsa Rita ar savu dzīvesbiedru Ivaru. Rita ir mana 
krustmāte, un Ivars ir mans krusttēvs. Rita ir arī mana tante.  
 Es stāvu starp manu māsu Irēnu un brāli Reini. Blakus manai mammai stāv Rūdolfs. Viņš 
ir Ritas un Ivara dēls un mans brālēns. Priekšā Rūdolfam un Irēnai stāv Rūdolfa māsa un mana 
māsīca Sabīne. 

 
2.2. Uzraksti radniecības pakāpi! Pasaki to, veidojot teikumu! 
 
1. Kas Niklāvam ir Jānis un Pēteris?   ______________________  
2. Kas ir Sabīne un Rūdolfs?  ______________________ 
3. Kas ir Marika un Mārtiņš?   ______________________ 
4. Kas ir Sabīne un Reinis?  ______________________ 
5. Kas Mirdzai ir Mārtiņš?  ______________________ 
6. Kas Jānim ir Marika?  ______________________ 
7. Kas Annai un Pēterim ir Ivars? ______________________ 
8. Kas Annai ir Sabīne?  ______________________ 
9. Kas Pēterim ir Rūdolfs?  ______________________ 
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2.3. Paskaidro, kas ir: vecvecāki, vedekla, znots, māsīca, brālēns, tante, tēvocis! 

2.4. Nosauc savus ģimenes locekļus! 

2.5. Ieraksti vārdu atbilstošajā gramatiskajā formā! 

    Puisis stāv starp ģimenes locekļiem (locekļi). 

1. Māsa stāv starp _______________(brālēns) un _______________ ( māsīca). 

2. Māte stāv aiz _______________ (tēvs), bet dēls ir aiz_______________ (māte). 

3. Vīrs stāv blakus _______________ (sieva).  

4. Māsa stāv blakus _______________ (brālis). 

5. Fotogrāfijā ir mana krustmāte ar _______________ (krusttēvs). 

6. Es redzu Mārtiņu kopā ar _______________ (sieva). 

7. Meita ir starp _______________ (vecāki). 

 

2.6. Aplūko Niklāva tuvākos ģimenes locekļus un ieraksti atbilstošo vārdu! 

 
 

blondīne, garāks, tumši, gari, mazāks, brunete, vienāda, īsi 
 
Niklāvam un Mārtiņam ir ____________ (1.) mati.  Marikai ir ____________ (2.), bet Irēnai ir 

____________ (3.) mati. Marika ir ____________ (4.), savukārt Irēna ir ____________(5.). 

Reinis augumā ir ____________ (6.) par Niklāvu.  Mārtiņš augumā ir ____________ (7.) par 

Niklāvu. Irēna un Marika ir gandrīz ____________ (8.) auguma sievietes.  
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2.7. Lasi! Izpildi turpmākos 4 uzdevumus! 
 
 Es esmu Niklāvs. Es dzīvoju Smiltenē. Smiltene ir Vidzemē. Tagad es kopā ar vecākiem, 
māsu un brāli dzīvoju divstāvu mājā pilsētas centrā. Agrāk mēs dzīvojām trīsistabu dzīvoklī. 
Tagad šajā dzīvoklī dzīvo mani vecvecāki – manas mātes mamma Anna un tēvs Pēteris. Viņi šeit 
dzīvo jau piecus gadus. Agrāk viņi dzīvoja lauku mājā 20 km no Smiltenes. Tur viņiem bija lauku 
saimniecība – divas govis, septiņas aitas, kā arī vistas un pīles. Jaunībā vectēvs strādāja kolhozā 
par traktoristu, bet vecmāmiņa tajā pašā kolhozā bija grāmatvede. Tagad viņi ir pensijā, jo Annai 
jau ir 65 gadi. Viņa ir divus gadus jaunāka par savu vīru. Mani tēva vecāki dzīvo Jēkabpilī. 
 Mana māmiņa Marika Grīna ir latviešu valodas skolotāja, bet tēvs Mārtiņš Grīns strādā 
par elektriķi. Tēvs pirms daudziem gadiem pabeidza tehnikumu un ieguva elektriķa kvalifikāciju. 
Manai mammai ir 45 gadi, bet tētis ir četrus gadus vecāks par mammu. Viņi apprecējās pirms 25  
gadiem.  
 Es esmu students. Man ir 20 gadu. Es studēju ģeogrāfiju Latvijas universitātē.  Mana 
māsa Irēna ir četrus gadus vecāka par mani. Viņa pirms gada pabeidza Mūzikas akadēmiju. Pēc 
augstskolas absolvēšanas viņa sāka strādāt Smiltenes mūzikas skolā. Tur viņa māca klavierspēli. 
Šajā mūzikas skolā vijoļspēli mācās mans brālis Reinis. Viņš ir septiņus gadus jaunāks par mani. 
Pašreiz viņš mācās 7. klasē Smiltenes ģimnāzijā. Reinis nevēlas būt mūziķis. Pašreiz viņš domā, 
ka nākotnē studēs Robežsardzes koledžā. Viņš vēlas sargāt Latvijas robežu. 
 Mana māsa pirms diviem mēnešiem apprecējās. Viņas vīrs Artūrs arī ir mūziķis. Viņš ir 
kordiriģents. Artūrs diriģē Valmieras jaukto kori. Drīz Irēna un Artūrs pārcelsies dzīvot uz 
Valmieru. 
 
2.7.1. Pasaki, kuri ģimenes locekļi ir precējušies! 
 
1. Anna ir ...  ar ... . 
2. Ivars ir ... ar ... . 
3. Jānis ir ... ar ... . 
4. Mārtiņš ir ... ar ... . 
5. Irēna ir ... ar ... . 
 
2.7.2. Ieraksti trūkstošo informāciju! 
 
1. Niklāva māsai Irēnai ir ____ gadi.  

2. Reinim ir ____ gadi.  

3. Mārtiņam ir ____ gadi. 

4. Pēterim ir ____ gadi. 

 

2.7.3. Izvēlies īpašības vārdu jauns vai vecs un veido tā salīdzināmo pakāpi! 

Niklāva vecmāmiņa ir __________________ (1.) par savu vīru.  

Mārtiņš ir __________________  (2.) par Mariku. 

Reinis ir __________________ (3.) par Irēnu, bet Niklāvs ir __________________ (4.) par Reini. 

Marika ir __________________ (5.) par Irēnu, bet __________________ (6.) par Mārtiņu. 
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2.7.4. Pabeidz teikumu atbilstoši lasītajam tekstam! Nolasi to! 
 

1. Agrāk Anna strādāja par … skolnieks. 

2. Pēteris jaunības laikā bija … pensionāri. 

3. Niklāva tēva profesija ir … māca spēlēt klavieres. 

4. Marika strādā par … traktorists. 

5. Irēna tagad … universitātes students. 

6. Niklāva māsa absolvēja … grāmatvedi. 

7. Reinis pašlaik ir … skolotāju. 

8. Niklāvs ir … Mūzikas akadēmiju. 

9. Niklāva vecvecāki ir … elektriķis. 
 

2.8. Atbildi uz jautājumiem!  
 
Kāda ir tava tēva profesija? 
Par ko strādā tava māmiņa? 
Vai tavi vecvecāki strādā? Ja strādā, tad ko viņi dara? 
Kādā profesijā tu gribi strādāt? / Par ko tu vēlies kļūt? 
 
2.9. Nosauc, kuras mācību iestādes ir minētas 2.7. uzdevuma tekstā! Kuras citas izglītības 

iestādes tu zini? 

2.10. Klausies un ieraksti gadskaitļus! Pasaki skaļi teikumus ar ierakstītajiem gadskaitļiem! 

1. Niklāvs ir dzimis __________ . gadā. 

2. Niklāva vecmāmiņa ir dzimusi __________. gadā. 

3. Irēna ir dzimusi __________. gadā. 

4. Reiņa tēvs ir dzimis__________ . gadā.  

5. Niklāva tante nav dzimusi __________. gadā. 

 

2.11. Pasaki, kad ir dzimuši tavi vecāki un vecvecāki! 

2.12. Ieraksti pareizajā formā! 

   Viņi dzīvo pilsētas (pilsēta) centrā.  

1. Es dzīvoju vienstāva ______________ (māja). 

2. Vectēvs agrāk dzīvoja ______________(lauki).  

3. Viņa māja atradās 40 km no _____________(Cēsis). 

4. Jaunieši drīz brauks uz _______________(Ogre).   

5. Mans brālis dzīvo divistabu ____________(dzīvoklis). 

6. Viņi no _______________ (lauki) pārcēlās uz _______________ (pilsēta).  
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2.13. Formulē jautājumus grupas biedram, lai noskaidrotu: 

1) kāda ir viņa ģimene; 

2) viņa un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietu; 

3) viņa ģimenes locekļu nodarbošanos; 

4) viņa ģimenes locekļu vecumu; 

5) viņa ģimenes locekļu izskatu. 

 

2.14. Veido no dotajiem lietvārdiem tās pašas saknes īpašības vārdus! 

    Gudrība (kas?) – gudrs (kāds?) 

1. Sirds – ___________________  

2. Ļaunums – ___________________  

3. Interese – ___________________  

4. Slinkums –  ___________________  

5. Viltība – ___________________  

6. Laime  –  ___________________  

7. Bēdas –   ___________________  

 

2.15. Savieno vārdu ar atbilstošo skaidrojumu! 

 

1. 
 
 

– tāds, kas neizraisa interesi, patiku un kas ir vienveidīgs un apnīk. 
 

2. 
 
 

– tāds, kurš palīdz citiem, uzklausa viņu problēmas.  
 

3. 
 

 tāds, kura izturēšanās, attieksme pret kaut ko ir saistīta ar noteiktiem, 
nemainīgiem principiem, uzskatiem. 

4. 
 

 – tāds, kurš daudz un labi strādā. 
 

5. 
 

 – tāds, kurš visu cenšas darīt paša spēkiem, bez citu palīdzības. 
 

6. 
 

 – tāds, kuram ir plašas zināšanas, liela pieredze un kas labi iegaumē, ir 
apdāvināts. 

7. 
 

 – tāds, kurš citus māna, maldina, izmanto apstākļus savā labā. 
 

   
 

 

čakls  

patstāvīgs 

viltīgs 

garlaicīgs 

gudrs 

līdzjūtīgs 

stingrs 
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2.16. Izveido salikteņus – lietvārdus un/vai īpašības vārdus – no dotajiem vārdiem!  
Uzraksti tos! 
 
laba sirds   1. __________________ 

dzīves  prieks   2. __________________ 

garš  laiks   3. __________________ 

dzīves  biedrs   4. __________________ 

veca  māte   5. __________________ 

 

2.17. Uzraksti antonīmus (pretējas nozīmes vārdus)! 

    čakls –   slinks 

1. jauns – __________________ 

2. liels – __________________ 

3. ļauns – __________________ 

4. gaišs – __________________ 

5. agrs – __________________ 

6. interesants – __________________ 

7. priecīgs –  __________________ 
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Ģimenes brīvdienas 

2.18. Aplūko Latvijas karti un atbildi uz jautājumiem! 

 

 

Cik reģionos ir sadalīta Latvija? Nosauc  šos reģionus! 
Nosauc vismaz trīs pilsētas katrā no reģioniem! 
  
2.19. Lasi un atbildi uz jautājumiem!  
 

 Vakar ģeogrāfijas stundā skolēni stāstīja, uz kurieni katrs ceļos brīvlaikā vai uz kurieni ir 

ceļojis agrāk. 

 Inese pastāstīja, ka pēc desmit dienām kopā ar vecākiem  brauks ceļojumā uz Vāciju. 

Ceļojuma sākumā viņi apmeklēs Vācijas pilsētas Berlīni un Minheni. Pirmā pilsēta, ko viņi 

apmeklēs, būs Berlīne. Tālāk no Berlīnes uz Minheni viņi brauks ar satiksmes autobusu. Ineses 

vecāki jau ir nopirkuši lidmašīnas biļetes gan turpceļam, gan atpakaļceļam un rezervējuši 

viesnīcu Berlīnē. Savukārt Minhenē viņi apmetīsies pie tēta kolēģa Oto, kurš dzīvo apmēram 15 

kilometrus no Minhenes.  

 Mareks vēl nezināja, vai tuvākajā laikā brauks uz ārzemēm. Viņš pastāstīja par savu 

pagājušā gada ceļojumu. Mareks pirms gada kopā ar tēti un vecāko māsu bija Nīderlandē. 

Ceļojums nebija ilgs, tikai piecas dienas. Ceļojuma laikā viņi apmetās nelielā viesnīcā 10 minūšu 

attālumā no Amsterdamas centra. Nīderlandi viņi apmeklēja pavasarī, kad šajā valstī ļoti 

daudzās vietās var redzēt brīnišķīgus tulpju laukus.    

 Par savu pagājušā gada vasaras brīvdienu braucienu uz Latviju pastāstīja Agate. Viņa 

pirmo reizi uz Latviju lidoja viena. Vecāki viņu pavadīja līdz Londonai, bet Rīgas lidostā Agati 

sagaidīja vecmāmiņa un mammas brālis Mārtiņš. Viņš ir Agates krusttēvs. Latvijā Agate pavadīja 

veselu mēnesi. Viņa apmetās pie vecmāmiņas un krusttēva, kas dzīvo vienā no skaistākajām 

Latvijas pilsētām Siguldā. Kopā ar krusttēvu, kuram šajā mēnesī bija atvaļinājums, Agate 

apceļoja diezgan daudzas Latvijas pilsētas. Latgales pusē viņa apmeklēja Daugavpili, Krāslavu, kā 
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arī apskatīja jauno koncertzāli „Gors” Rēzeknē un Aglonas baziliku.  Pēdējā ekskursija pirms 

došanās mājup bija uz Kurzemes pilsētām Liepāju, Ventspili, Kuldīgu un Talsiem. 

 

1. Uz kurām valstīm ceļoja katrs no skolēniem? 

2. Kuras pilsētas apmeklēja katrs no skolēniem? 

3. Ar kuriem transporta līdzekļiem ceļos Inese un viņas vecāki? 

4. Kā Agate nokļuva no Londonas līdz Rīgai? 

5. Cik tālu no Minhenes dzīvo Ineses tēva kolēģis? 

6. Cik ilgā laikā Mareks no Amsetrdamas centra varēja nokļūt līdz viesnīcai? 

 

2.20. Pabeidz teikumu, izmantojot 2.19. uzdevuma tekstu! 

1. Inese pēc desmit dienām …  apmetīsies pie tēva kolēģa. 

2. Mareks ceļojuma laikā… kopā ar mammas brāli. 

3. Mareks ceļoja… pie radiem. 

4. Agate mēnesi ciemojās Latvijā… kopā ar tēvu un māsu. 

5. Agate apmeklēja Latgali… dzīvoja viesnīcā. 

6.  Ineses ģimene Minhenē… lidos uz Vāciju. 

 

2.21. Veido atbildošus  dažādu vārdšķiru vārdus un ieraksti tos teikumos! 

 

ceļš 

   Sakiet, vai pa šo ceļu var nokļūt uz lidostu? 

1. Es biju skaistā ______________ uz Latviju. 

2. Šajā vasarā es braukšu _____________ uz Čehiju. 

3. Nesen es kopā ar vecākiem ____________ pa Īriju. 

4. Mēs vēlamies dažas dienas______________ pa Kurzemi.  

5. Pirms gada mūsu ģimene trīs nedēļās _______________ lielu Latvijas daļu. 

 

plāns 

    Cik ilgi tu plāno būt projām ceļojumā? 

6. Vai jūsu ceļojuma ______________ jau ir gatavs? 

7. Es jau tagad______________, kuras pilsētas Latvijā apmeklēšu. 

8. Vakar es vecākiem pajautāju, kā viņiem veicas ar ceļojuma ______________. 
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2.22. Klausies dialogu un atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs (jā) vai nepareizs (nē)! 

  

Apgalvojums Jā Nē 

1. Annas ģimene vasarā plāno uz Latviju.   

2. Anna kopā ar vecākiem dzīvos pie radiem Talsos.   

3. Anna Latvijā būs ne mazāk kā trīs nedēļas.   

4. Anna no Londonas uz Latviju brauks ar īrētu automašīnu.   

5. Krista Latvijā bija pirms gada.   

6. Krista kopā ar brāli apmeklēja rakstnieka Kārļa Skalbes muzeju 
Vecpiebalgā. 

  

7. Anna lidos uz Latviju pēc mēneša un divām nedēļām.   

 

2.23. Ievieto tekstā atbilstošos darbības vārdus! Lasi tekstu! 
 

braucām, gribam, plānoju, atrodas, noīrēja, patika, apmetāmies, jāiet, nebijām, rezervēja, 

dzīvo, braukšu, jābrauc 
 

 Pēc nedēļas es kopā ar vecākiem … (1.) uz Latviju. Tur mēs … (2.) apciemot vecmāmiņu 
un vectētiņu. Viņi … (3.) Valmierā, kas ir viena no lielākajām Vidzemes pilsētām apmēram 108 
kilometru attālumā no Rīgas. No galvaspilsētas ar automašīnu … (4.) nepilnas divas stundas. 
Vecvecāku māja „Ievas” nav pašā Valmieras centrā. Tā … (5.) Gaujas krastā aptuveni 2 
kilometrus no centra. Kājām no autoostas līdz vecvecāku mājai … (6.) apmēram pusstunda. Es 
jau tagad … (7.), ko Latvijā gribēšu redzēt. 
 Pagājušā gada vasarā mēs … (8.) Latvijā, jo ceļojām uz Austriju. No Dublinas uz Vīni mēs 
lidojām ar lidmašīnu. Austrijā tētis … (9.) automašīnu, un mēs sešas dienas ceļojām pa šo valsti. 
Vecāki jau trīs mēnešus pirms ceļojuma … (10.) viesnīcas vai hosteļus. Visbiežāk mēs … (11.) 
viesnīcās, kas bija ārpus pilsētām, jo tās bija lētākas.  Austrijā man visvairāk … (12.) Zalcburga un 
Šēnbrunnas pils netālu no Vīnes. Uz šo skaisto pili mēs no centra … (13.) ar metro, jo  
automašīnu tētis atstāja stāvvietā. 
 

2.24. Ieraksti atbilstošajā gramatiskajā formā! 

 

Latvija un Igaunija atrodas pie Baltijas jūras (0. – jūra). Latvija atrodas starp 

__________________ (1. – Lietuva) un _______________ (2. – Igaunija). Viļņa ir 

_______________ (3. – Lietuva) galvaspilsēta. Liepāja atrodas _______________ (4. – Kurzeme) 

reģionā. Rūdolfa vecvecāki dzīvo _______________(5. – Talsi). Pagājušajā gadā mani vecāki 

apmeklēja _______________ (6. – Islande). Tagad Sandra dzīvo _______________ (7. – Rīga), 

bet agrāk viņa dzīvoja _______________ (8. – Ogre). 

  

2.25. Uzraksti atbilstošus nosaukumus! 

 

LR __________________ _________________________. 

ASV  __________________ _________________________ ____________________. 

ES ___________________ _____________________. 
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2.26. Aplūko karti un atbildi uz jautājumiem! 

 

1. Kura Latvijas reģiona kartes fragmentu tu aplūko? 
2. Kuras apdzīvotas vietas atrodas tuvāk Valmierai, kuras – tālāk no Valmieras? 
3. Nosauc kartē redzamās lielākās pilsētas! 
4. Nosauc, kuri ezeri iezīmēti kartē! 
5. Kurš parks iezīmēts kartē? 
6. Kuras pilsētas atrodas šī parka teritorijā? 
7. Nosauc dažādus objektus, kuriem ir viens un tas pats nosaukums!  

 

 
(Izmantots materiāls no interneta vietnes.) 

 

2.27. Ieraksti trūkstošo informāciju – vietas nosaukumu vai prievārdu!  

Izmanto 2.26. uzdevuma karti! 

 

1. Mergupe un Suda ir nelielas upītes blakus ________________.  

2. Ungura ezers atrodas netālu no________________ pilsētas. 

3. Tādas pilsētas kā Sigulda, Līgatne, Cēsis un Valmiera atrodas ________________ Gaujas, kas 

ir Latvijas garākā upe. 

4. Vecpiebalga atrodas ________________diviem ezeriem – Alaukstu un Inesi. 
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2.28. Atbildi uz jautājumiem!  

 

1. Kurās valstīs Tu esi bijis? 
2. Kuras pilsētas Tu esi apmeklējis? 
3. Ar ko kopā tu ceļoji? 
4. Uz kurieni Tu gribētu aizbraukt? Kāpēc? 
5. Ar kuru transporta līdzekli tev patīk ceļot?  
6. Kādās ekskursijās tu esi bijis? 
7. Kuras no ekskursijām tev visvairāk patika? Kāpēc? 
 
2.29. Izmantojot tabulā doto informāciju, atbildi uz jautājumiem un/vai jautā grupas 

biedram!  

Maršruts Attālums Aptuvenais laiks ceļā 
(ar automašīnu) 

Rīga – Rēzekne 242 km 3 h 50 min. 

Rīga – Daugavpils 225 km 3 h 30 min 

Rīga – Madona 167 km 2 h 15, min. 

Rīga – Sigulda 50 km 1 h 10 min. 

Rīga – Liepāja 217 km 3 h 

Rīga – Dobele 76,4 1 h 

Rīga – Maskava 918 km 11 h 

Rīga – Tallina 309 4 h 

 

2.29.1. Atbildi!       
 
Cik tālu ir no Rīgas līdz Maskavai? … . 
Cik kilometru attālumā ir Liepāja no Rīgas? … . 
Cik kilometru no Dobeles līdz Rīgai? … . 
Cik ilgi jābrauc no Rīgas līdz Madonai? … . 
Cik tālu no Rīgas atrodas Tallina? … . 
Kuras pilsētas no Rīgas atrodas gandrīz 
vienādā attālumā? … . 
 

2.29.2. Jautā! 
 
…? Tikai 50 kilometri. 
…? 217 kilometru attālumā no Rīgas. 
…? Jābrauc četras stundas. 
…? Diezgan tālu –  242 kilometri. 
…? Jābrauc 11 stundas. 
…? Trīs ar pusi stundas. 
 

   

2.30. Izmantojot 2.29. uzdevuma tabulu, ieraksti katrā teikumā atbilstošo vārdu no dotajiem! 

tuvu, tālu, ātrāk, ilgi, ilgāk, ātrāk, tuvāk, tālāk  

1. Maskava atrodas _____________ no Rīgas.  

2. Sigulda un Dobele atrodas _____________Rīgai. 

3. No Rīgas līdz Maskavai ir jābrauc diezgan _____________. 

4. No Rīgas līdz Siguldai var aizbraukt _____________nekā līdz Madonai. 

5. No Rīgas līdz Rēzeknei ir jābrauc nedaudz _____________ līdz Daugavpilij. 

6. Liepāja no Rīgas atrodas _____________nekā Madona, bet_____________ nekā Tallina.  

7. No Rīgas uz Tallinu var aizbraukt_____________ nekā līdz Maskavai. 
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2.31. Izlasi ekskursijas plānu!  Izmantojot ceļojuma plānu, pastāsti! 

 1. Kam šī ekskursija ir piemērota? 
 2. Uz kurieni plānota ekskursija? 
 3. Cik dienu ekskursija tā būs? 
 4. Ar kādu transporta līdzekli brauks ekskursijas dalībnieki?  
 5. Kur būs nakšņošana? 
 6. Kuri apskates objekti ir ekskursijas plānā? 
 7. Kas tev liekas interesants šajā ekskursijā? 
 
 

Ģimenes ekskursija (individuālais maršruts ar automašīnu)  

Pirmā 
diena 

 

 

Rīga – Engure – Kaltenes kalvas – Ūdrkalna skatu tornis – Valdemārpils – nakšņošana 

atpūtas un tūrisma centrā „Spāre”. 

Izbraukšana ap pulksten 7.00 no rīta. 

1. Otrās brokastis Engurē. 

2. Kaltene – neliels ciems Rojas novadā. Kaltenes kalvas. Par kalvām dēvē lielus 

akmens krāvumus. Kaltenē ir teiksmains, milzu akmeņiem pilns mežs ar ļoti 

garu pastaigu taku. Šeit redzamais ir veidojies Ledus laikmetā.  

3. Ūdrkalna skatu tornis. Tas ir meža vidū kalna galā. Uzkāpjot tajā, no 26,5 m 

augstuma var apskatīt Kurzemes ainavu. 

4. Valdemārpils. Neliela pilsēta, kas atrodas 16 km no Talsiem. Valdemārpilī var  

      apmeklēt meistardarbnīcu „Zeļļi”, kurā notiek jauniešu izglītošana mēbeļu  

      galdniecībā, būvgaldniecībā un koktēlniecībā. 

5. Atpūtas un tūrisma centrs “Spāre”. Talsu novadā pie Gulbju ezera. 

 
Otrā 
diena 

Tērvetes dabas parks (apmēram 4 – 5 stundu ilgas pastaigas un atpūta) – Rīga.  

Tērvetes dabas parks ir labākā un draudzīgākā vieta ģimenei ar bērniem. Populārākās  

parka vietas ir Pasaku mežs, Rotaļu laukums un Rūķīšu mežs. Parkā var arī  braukt ar 

Pasaku bānīti vai velosipēdu. Parkā var aplūkot koka skulptūras, kuras atveido 

rakstnieces Annas Brigaderes pasaku lugu varoņus – Sprīdīti un Lutausi, Meža Ķēniņu 

ar galmu u.c. Tērvetes dabas parka teritorijā atrodas arī A. Brigaderes memoriālais 

muzejs „Sprīdīši”. Tajā trīs istabas iekārtotas tā, kā 20. gadsimta 20. gados, kad tur 

dzīvoja pati rakstniece.  

 
 

http://www.mammadaba.lv/objekti/citi-objekti/59-ziemelkurzeme/145-kaltenes-kalvas
http://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/atputas-un-turisma-centrs-spare
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2.32. Iedomājies, ka esi bijis/bijusi šajā ekskursijā! Ieraksti tekstā atbilstošos vārdus, 

izmantojot 2.31. uzdevumā doto ekskursijas plānu! 

 Nesen es kopā ar vecākiem biju  ekskursijā. Pirmajā dienā vispirms mēs braucām uz 

______________ (1.). Tur mēs brokastojām, jo no ______________ (2.) izbraucām agri, ap 

pulksten 7.00. Pēc tam mēs devāmies uz ______________ (3.). Tā atrodas 

Rojas________________(4.). Te mežā varēja redzēt ļoti lielus ______________ (5.). Mežā 

redzamie akmens krāvumi jeb kalvas ir kopš ______________ (6.) laikmeta. Nākamais apskates 

objekts bija ______________ (7.) skatu tornis. Tā augstums ir 26, 5 ______________ (8.). No 

torņa mēs varējām redzēt ______________ (9.) ainavu. Tālāk mēs braucām uz 

________________ (10.), kas atrodas 16 km no ______________ (11.). Vakarā mēs ieradāmies 

atpūtas un tūrisma centrā „Spāre”, kas atrodas _____________(12.) ezera krastā. Otrajā dienā 

mēs braucām uz ______________ (13.) dabas parku. Parkā bija interesantas no 

______________ (14.) veidotas skulptūras. Dabas parka teritorijā ir _______________(15.) 

Annas Brigaderes muzejs. 

 

2.33. Iedomājies, ka tu gribi iegūt informāciju, piemēram, no vecākiem!  

Formulē jautājumus, lai: 

1) noskaidrotu ceļojuma galamērķi; 

2) ceļošanas veidu; 

3) ceļojuma maršrutu; 

4) ceļojuma ilgumu; 

5) izbraukšanas laiku. 

2.34.  Veido teikumus no dotajiem vārdiem, pārveidojot tos atbilstošajā formā! Nolasi 

teikumus! 

     Es, pirms, nedēļa, būt, ekskursija, uz, velosipēds, muzejs. 
     Es pirms nedēļas biju ekskursijā uz velosipēdu muzeju. 
1. Tas, atrasties, 60, kilometri, no, Rīga, Saulkrasti.  
2. Muzejs, es, redzēt, dažādi, interesanti, velosipēdi. 
3. Tur, varēt, aplūkot, viens, no, pirmais, velosipēds, ar, piepūšamās, riepas. 
4. Mans, mazais, brālis, vislabāk, patikt, neliels, koks, divritenis. 
5. Pašreiz, šī, būt, vienīgā, senie, velosipēdi, kolekcija, Latvija. 
6. Ekskursija, es, būt, kopā, ar, jaunāks, brālis, un vectēvs. 
 

2.35. Pastāsti! 

1. Kurus muzejus tu esi apmeklējis/apmeklējusi? 
2. Kuri muzeji tev patika un kuri nepatika? 
3. Kādu muzeju tu gribētu iekārtot, kāpēc tieši to? 
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Dzimtas stāsti 
 

 

2.36. Klausies dialogu un atzīmē, kurš apgalvojums ir pareizs (Jā) un kurš nepareizs (Nē)! 
 
 

 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Rihards dzīvo Lielbritānijā sešus gadus.   

2. Rihards piedzima Latvijā pirms 15 gadiem.   

3. Martas dzimtā jau vairākas paaudzes ir dzīvojušas 
Rīgā. 

  

4. Rihards uzskata, ka viņa īstā dzimtene ir tikai 
viena – tā ir Liepāja. 

  

5. Riharda senči uzcēla māju Grobiņā pagājušā 
gadsimta 20. gados. 

  

6. Rihards par savu dzimtu uzzināja no 
vecāsmammas pierakstiem fotoalbumā. 

  

 

                      
 
2.37. Atbildi uz jautājumiem! 
 
1. Kura ir tava dzimtā vieta? 
2. Kur ir dzimuši tavi vecāki?  
3. Kur dzīvoja tavi vecvecāki? 
4. Kuru vietu tu uzskati par savu dzimteni? Kāpēc? 
 

2.38. Lasi doto CV (Curriculum Vitae) un pastāsti par Sarmu Kārklu! 

Vārds, uzvārds Sarma Kārkla 

Dzimšanas dati 25.04.1936. 

Izglītība 
 

1943 – 1951 Ikšķiles pamatskola 
1951 – 1954 Rīgas 2. Vidusskola 
1954 – 1958 Bulduru Dārzkopības tehnikums 
1958 – 1963 Rīgas Politehniskais institūts, Arhitektūras un 
celtniecības fakultāte  

Profesija Ainavu arhitekte 

Darbavietas Cēsu pilsētas dārzniece 

Pašreizējā nodarbošanās Pensionāre 

Organizācijas, kuru biedre 
bijusi 

Komjauniete (1959 – 1968) 
PSKP (1968 – 1989) 
Latvijas Arhitektu savienība (1971 – līdz šim brīdim) 

Svešvalodu prasme Krievu un angļu 

Intereses Teātris, klasiskā mūzika un dārzkopība 

Rakstura iezīmes Atbildīgums, atsaucīgums 

 

2.39. Izmantojot  2.38. uzdevumā dotās CV sadaļas (tabulas kreisajā pusē), pastāsti par kādu 

no saviem vecvecākiem vai vecākiem! 
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2.40. Lasi un ievieto trūkstošo informāciju! 
 
Ineses vecmāmiņa Velga ir dzimusi Liepājā 1934. gadā.  …  (1.)Tur viņa dzīvoja līdz Otrā pasaules 

kara sākumam.  … (2.) Šajā nelielajā pilsētiņā Daugavas krastā viņa arī sāka iet skolā.  …  (3.) Pēc 

vidusskolas absolvēšanas Velga aizbrauca uz Rīgu un iestājās Latvijas universitātes Ķīmijas 

fakultātē, kuru pabeidza 1958. gadā.  …  (4.)  Tagad Velga ir pensionāre, viņa kopā ar vīru dzīvo 

privātmājā Mārupē.  … (5.)   Visu mūžu viņas sapnis bija brīva Latvija. … (6.) 

A – Viņai patīk strādāt dārzā, kas atrodas pie mājas. 
B – Pēc kara beigām viņa pārceļas atpakaļ uz Jēkabpili, kur 1952. gadā pabeidza vidusskolu. 
C – Turpmākos gadus līdz pat pensijas vecumam viņa strādāja Mikrobioloģijas institūtā. 
D – To viņa kopā ar vīru un bērniem sagaidīja 1990. gada  4. maijā. 
E – Trīs gadu vecumā ar vecākiem pārcēlās dzīvot uz Jēkabpili.  
F – Laiku no 1940. gada līdz 1945. gadam vecmāmiņa pavadīja pie tēva vecākiem Jaunjelgavā. 
 

2.41. Klausies vecmāmiņas un mazdēla dialogu! Atzīmē pareizās atbildes burtu!   

 

1. Oktobrēni bija … A – vidusskolēni. 
B – skolēni no 1. – 3.klasei. 
C – 4. klases skolēni. 
 

2. Kas pozitīvs bija padomju laika skolā? 
 
 

A – Visi bija priekšzīmīgi bērni. 
B – Visiem patika kolektīvi pasākumi. 
C – Skolā bija disciplīna. 
 

3. Kuras organizācijas biedri nēsāja sarkanus 
kaklautus? 

A – Komjaunieši. 
B – Atmodas dalībnieki. 
C – Pionieri. 
 

4. Kas latviešus īpaši mudināja domāt par savu 
valsti un valodu? 
 

A – Skolotāji. 
B – Populāras dziesmas. 
C – Tautas partijas pārstāvji. 
 

5. Kas bija Tautas fronte? A – Jauno mākslinieku kustība. 
B – Tautas organizācija. 
C – Populāra partija 90. gadu sākumā. 
 

6. Par Atmodu Latvijā dēvē … A – 80. gadu beigas. 
B – 90. gadu beigas. 
C – 21. gs. sākumu.  
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2.42. Ieraksti vārdus atbilstošajā gramatiskajā formā! 

apprecēties, doties, emigrēt, turpināt, dzīvot, piederēt, dzimt, atgriezties, izsūtīt, augt, sākties 

 Ērika Ozola dzimtas liktenis ir sarežģīts. Viņa vecvectēvs Kārlis Ozols ir dzimis 1907. gadā, 

Limbažos. Pirmā pasaules kara laikā viņš ar vecākiem kā bēgļi _____________(1.) prom no 

Latvijas uz Krieviju. 1920. gadā visa ģimene _____________ (2.) Latvijā, kas 1918. gadā bija 

kļuvusi par patstāvīgu brīvu valsti. 1931. gadā viņš _____________ (3.) ar Ērika vecvecmāmiņu 

Annu. No 1932. gada līdz 1941. gada jūnijam viņš kopā ar sievu  un diviem bērniem 

_____________ (4.) Ventspilī. Lai būtu drošāk, okupācijas laikā viņi dzīvoja lauku mājā nelielā 

pilsētā Ugālē netālu no Ventspils. 1944. gada oktobrī, Otrā pasaules kara beigu posmā, viņu 

ģimene devās trimdā uz Dāniju, bet 1951. gadā _____________ (5.) uz Austrāliju. Kārļa brālis 

Pauls palika Latvijā, un 1949. gadā viņu_____________ (6.) uz Sibīriju, jo viņam pirms kara 

_____________ (7.) divi  veikali. Pēc padomju varas domām, Pauls bija bagātnieks. No Sibīrijas 

Pauls vairs neatgriezās.  Ozolu ģimenes nākamās paaudzes dzima un _____________ (8.) 

Austrālijā. Kārlis Ozols mira 85 gadu vecumā, bet viņa bērni un mazbērni tagad  

_____________ (9.) dzimtu. Kārļa mazmazdēls Ēriks nolēma atgriezties valstī, kur 

_____________ (10.) viņa dzimta. Viņš jau piekto gadu dzīvo Latvijā. 

 

2.43. Izmantojot 2.42. uzdevuma tekstu, atbildi uz jautājumiem? 

1. Kurš Ozolu ģimenē ir dzimis 20. gadsimta sākumā? 
2. Kad Ozolu ģimene devās bēgļu gaitās? 
3. Kur Kārlis Ozols ar ģimeni dzīvoja  Latvijas pirmās neatkarības laikā? 
4. Kurš no Ozolu dzimtas emigrēja uz Austrāliju? 
5. Kuru no Ozolu dzimtas izsūtīja uz Sibīriju? 
 

2.44. Atrodi vārdam atbilstošo skaidrojumu! 

DEPORTĀCIJA 1. Oficiāls, arī svinīgs (parasti valdības, partijas) principiālu atzinumu, lēmumu 
paziņojums; dokuments, kurā ietverts šāds paziņojums. 

OKUPĀCIJA 2. Izceļošana no savas dzimtās zemes (ekonomisku, politisku, reliģisku vai 
sadzīves iemeslu dēļ). Dzīve, uzturēšanās ārzemēs (ekonomisku, politisku, 
reliģisku vai sadzīves iemeslu dēļ). 

SUVERENITĀTE 3. Kādas valsts teritorijas ieņemšana uz laiku ar citas valsts vai citu valstu 
bruņotajiem spēkiem, neiegūstot suverēnu varu šajā valstī. 

EMIGRĀCIJA 4. Piespiedu izsūtīšana, pārvietošana, izraidīšana (politisku vai kriminālu 
motīvu dēļ, pamatojoties uz likuma vai valsts varas iestāžu lēmuma). 

DEKLARĀCIJA 5. Specifiska valsts kvalitāte, kad valstij ir augstākā vara savās iekšējās lietās un 
neatkarība no citām valstīm starptautiskajās attiecībās. 
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2.45. Nosauc gadskaitļus un/vai datumus! Pasaki, kuri notikumi Latvijas vēsturē saistīti ar 

šiem datiem!  

1914. – 1918. 
11. novembris 
1918. gada 18. novembris 
1939. – 1945. 
1941. gada jūnijs un 1949. gada marts 
1990. gada 4. maijs 
1991. gada janvāris 
2004. gads 
 

2.46. Ievieto atbilstošo vārdu vai vārdu savienojumu un nolasi citiem grāmatas anotāciju! 

emocionāli, kara laika, suverenitāti, nākotni, ģimenē, okupācijas, dzejnieka, laika periodu, 
beigām 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.47. Iedomājies, ka vēlies noskaidrot faktus par savu dzimtu!  
Formulē jautājumus, lai noskaidrotu: 
 1) vietas, ar kurām saistīta tava dzimta; 
 2) vēstures notikumus, kas ietekmējuši tavu ģimenes locekļu dzīvi. 
 

2.48. Atzīmē (X) tabulā, kurā teikumā ir lietota atstāstījuma izteiksme! 

1. Mana vecmāmiņa un tēvs 1989. gada 23. augustā piedalījās Baltijas ceļā. 
 

 

2. Viņi esot stāvējuši uz Pleskavas šosejas netālu no Līgatnes. 
 

 

3. Baltijas ceļā vienojās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ļaudis. 
 

 

4. Baltijas ceļa laikā rokās esot sadevušies apmēram 2 miljoni iedzīvotāju. 
 

 

5. Akcija Latvijā esot pulcējusi ap 500 000 cilvēku. 
 

 

6. Baltijas ceļš bija lielākā un nozīmīgākā akcija Baltijas valstu cīņā par neatkarības 
atgūšanu.  

 

 

          
        Vēsturnieka Ulda Neiburga grāmata “Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” 
ir vēstījums par mūsu valsts un tautas … (1.) pieredzi, kad Latvija zaudēja savu faktisko  
… (2.) un piedzīvoja divu svešu totalitāru lielvaru – Padomju Savienības un Vācijas –  … (3.) 
klātbūtni. Grāmatas nosaukumā ir izmantotas rindas no komponistes Lūcijas Garūtas un  … (4.) 
Andreja Eglīša kantātes “Latviešu lūgšana Dievam” (“Dievs, Tava zeme deg!”) (1944), kas 
dramatiski  un  … (5.) atspoguļo šo laiku. 
        Grāmatā attēlotie notikumi aptver … (6.) no Vācijas un PSRS kara sākuma 1941. gada 22. 
jūnijā līdz Otrā pasaules kara … (7.) Eiropā 1945. gada 8. maijā. 
        Gandrīz katrā Latvijas … (8.) par kara notikumiem ir savi stāsti – gan līdzīgi, gan atšķirīgi no 
tiem Otrā pasaules kara stāstiem, kas lasāmi grāmatā. Šie vēstures stāsti  rada mums izpratni par 
vēsturi. Tā ir svarīga, lai mēs veidotu savas valsts un tautas … (9). 
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2.49. Pārveido teikumus atstāstījuma izteiksmē un nolasi! 

1. Vakar Andris jautāja savam vectēvam, lai viņš pastāsta par Barikāžu laiku Latvijā. 
2. Ineses vecvecmāmiņa auga astoņu bērnu ģimenē. Mūsu dzimtā daudziem ir bijušas lielas 
ģimenes.  
3. Olafa vecvecāki Otrā pasaules kara laikā dzīvoja Zvejniekciemā. 
4. Regīnas vecvectēvs Latvijas brīvvalsts laikā dienēja policijā.  
5. Māra teica, ka viņas vecmāmiņa Padomju laikā ir bijusi pioniere. 
6. Egona tēvs nav bijis Komunistiskās partijas biedrs. 
 
2.50. Lasi un apvelc pareizās atbildes burtu! 

 
 Pirms kāda laika jaunieši Latvijā un ārpus mūsu valsts tika aicināti piedalīties radošo 
darbu konkursā "Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā". Konkursā piedalījās daudz jauniešu, un ne 
viens vien, konkursa pamudināts, sāka veidot savu dzimtaskoku. Kādēļ tas vajadzīgs? Kādēļ 
interesēties par pagātni un veidot dzimtaskoku jeb genogrammu? Ja iedomājamies koku, tad 
zinām, ka kokam ir saknes, stumbrs, zari un lapotne. Dzīvē ir brīži, kad svarīgi uzzināt, kas notiek 
ar koka saknēm, ja zari kalst vai ja nav augļu. Zinām taču, ka saknes palīdz kokam stabili turēties, 
saņemt dzīvības sulu un augt.  
 Izpētot savu ģimeni vairākās paaudzēs, ir iespēja saskatīt sakarības un domāt par 
tradīciju turpināšanu vai veidot jaunas. Kā arī saprast kāpēc neveidojas sulīgi augļi, ģimenei 
neklājas tik labi kā gribētos. Genogrammas jeb dzimtaskoka pētīšana ir interesanta un arī ļoti 
noderīga nodarbošanās. To var veidot ikviens, kam par to rodas interese. Tā ir trīs –  četru 
paaudžu iekšējo savstarpējo attiecību sistēmas strukturēts attēlojums – dzimtas koks ar saknēm 
un zariem. Genogramma ir svarīgāko datu un ģimenes locekļu saišu grafiskais attēlojums.   
 Genogramma ietver sevī daudz informācijas, kas tiek pasniegta shematiskā veidā un ļauj 
aptvert visu ģimenes vēsturi. Veidojot dzimtas koku, ģimenes locekļi spēj ieraudzīt sevi dzimtas 
kontekstā, iegūt informāciju par savām vēsturiskajām saknēm un izpratni, kā tās ietekmē 
pašreizējās attiecības ģimenē.  

(Pēc dažādu interneta vietņu materiāliem.) 

 
1. Kas pamudināja jauniešus veidot savu 
dzimtas koku? 

A – Dažādu dzimtas stāstu publikācijas presē. 
B – Radošais konkurss jauniešiem. 
C – Tas, ka daudzi jaunieši dzīvo ārpus Latvijas. 
 

2. Ar ko tekstā salīdzina genogrammu? A – Ar visa koka uzbūvi. 
B – Ar koka saknēm. 
C – Ar tautas vēsturi. 
 

3. Kas var veidot dzimtaskoku jeb 
genogrammu? 

A – Speciālisti, kas ieguvuši īpašas zināšanas. 
B – Profesionāli vēsturnieki. 
C – Ikviens, kam tas interesē. 
 

4. Ko attēlo genogrammā? 
 
 

A – Svarīgākos datus par ģimeni dažādās paaudzēs. 
B – Tikai ģimenes locekļu dzimtās vietas.  
C – Vairākas paaudzes vīriešu datus. 
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Daudz laimes dzimšanas dienā! 

2.51. Pasaki datumus šādiem svētkiem! 

1. Mana dzimšanas diena ir … . 
2. Manas mammas dzimšanas diena ir … . 
3. Mana tēva dzimšanas diena ir … . 
4. Mana drauga/draudzenes dzimšanas diena ir … . 
5. Ziemassvētku vakars ir … . 
6. Mātes diena ir… . 
 
2.52. Klausies skolēnu stāstījumu par svētku svinēšanu un ieraksti trūkstošo informāciju! 
Skaitļus raksti ar cipariem. 
 
1. Stefānijas dzimšanas diena ir 23. maijā, bet viņas māsai ____________ maijā ir vārda diena.  

2. Visbiežāk Stefānija kopā ar ģimeni svin dzimšanas dienu ____________ (kur?). 

3. Anetes dzimšanas diena ir____________ oktobrī.  

4. Šogad viņai būs ____________ gadi, tāpēc svinības notiks____________ (kur?). 

5. Laikā, kad Raivim bija dzimšanas diena, viņš ciemojās ____________ (kur?) pie tēva brāļa. 
 
6. Raivja dzimšanas diena ir____________  janvārī, bet viņa brālēnam – ____________ janvārī. 

7. Raivja brālēnam bija ____________ gadu jubileja, bet Raivim palika ____________  gadi.  

 
2.53. Ieraksti doto vārdu atbilstošajā gramatiskajā formā!  
 
 
 Mūsu ģimene katru gadu kopā _______________(1. – svinēt) ģimenes locekļu dzimšanas 

un vārda dienas, Ziemassvētkus un Lieldienas. Līgo dienu un Jāņus mēs bieži _______________ 

(2. – svinēt) kopā ar draugiem. Ziemassvētkus mēs vienmēr _______________ (3. – sagaidīt) 

mājās, bet Jāņus mums_______________ (4. – patikt) svinēt kaut kur ārā pie dabas. Pagājušā 

gadā mēs Jāņu laikā bijām Latvijā. Tad mēs šos  svētkus _______________ (5. – svinēt) pie 

mātes draudzenes uz laukiem.  

 Pirms nedēļas visi _______________ (6. – svinēt) Mātes dienu. Arī mēs ar tēti 

_______________ (7. – apsveikt) māmiņu. Tētis _______________ (8. – dāvināt) māmiņai 

ielūgumu uz koncertu un ziedus, bet es _______________ (9. – uzdāvināt) māmiņai pašas 

zīmētu pavasara ainavu.  

 Drīz  būs mana dzimšanas diena. Es _______________ (10. – neaicināt) daudz ciemiņu. 

Varbūt es uz svinībām_______________ (11. – uzaicināt) dažus draugus.    
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2.54. Ieraksti ielūgumā trūkstošo informāciju! Ievēro pareizrakstību un veido atbilstošas 
gramatiskās formas! Izmanto vārdus dziesma, mājas, tu, rīkot, svinības, spēlēt un citus 
vārdus, kas ir nepieciešami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.55. Pastāsti! 
 
1. Kur tu svinēji savu pagājušo dzimšanas dienu? 
2. Ko tu aicināji ciemos uz savu dzimšanas dienu? 
3. Kā tu svinēji dzimšanas dienu? 
4. Kādas dāvanas tev patīk saņemt dzimšanas dienā? 
 
2.56. Ieraksti dotos vārdus atbilstošajā gramatiskajā formā! 
 
 Es varu pastāstīt, kad ir __________ (1. – mani) tuvāko radinieku un _____________ 

(2 – draugi) dzimšanas dienas un citi svarīgi _____________ (3. – ģimene) svētki. 24. augustā ir 

_____________ (4. –mans) tēva dzimšanas diena, bet 7. septembrī ir manas _____________  

(5. – māmiņa) dzimšanas diena. Gada pirmajā dienā, 1. janvārī, ir _____________ (6. – manas) 

māsīcu dzimšanas diena. Viņas ir dvīnes. Arī mana _____________ (7. – draugs) dzimšanas 

diena ir _____________ (8. – ziema) – viņš ir dzimis 27. _____________ (9. – februāris). Mans 

brālis gan ir dzimis _____________ (10. – pavasaris), jo _____________ (11. – viņš) dzimšanas 

diena ir 15. _____________ (12. – maijs). 

 Pēc _____________ (13. – divas) nedēļām būs vecāku _____________ (14. – kāzas) 

jubileja. Par godu šim notikumam būs svinības, kuras rīko _____________ (15. – viņi) vedēji 

kāzās – mammas māsa ar _____________ (16. – savs) vīru. Šajā dienā _____________  

(17. – mani) vecākus sveiks gan radi, gan draugi. 

 

 

_____________! 
 

Laipni aicinu ________uz savas dzimšanas dienas ________________ 

20__. gada ____. _________ pulksten 17.00 pie manis _____________. 

Es _____________ „Muzikālo ballīti” , tāpēc padomā, kādu _____________Tu varēsi 

nodziedāt. 

Būs dzīvā mūzika (mans brālis _____________ ģitāru, bet es – klavieres). 

 

________________ 
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2.57. Pastāsti! 
 
1. Kad ir tavu draugu un draudzeņu dzimšanas dienas? 
2. Kā tu un tavi draugi visbiežāk svinat dzimšanas dienas? 
3. Ko tu parasti dāvini saviem draugiem/draudzenēm dzimšanas dienā? 
4. Ko tu parasti dāvini dzimšanas dienā mammai un tētim? 
 
2.58. Aplūko attēlus un pastāsti! 
 
1. Kuras no dāvanām tu gribētu saņemt un kāpēc tieši tās? 
2. Kuras dāvanas, pēc tavām domām, var dāvināt dzimšanas dienā un kuras – apaļā jubilejā? 
3. Kam un kuros svētkos tu dāvinātu katru no šīm lietām? 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

  

 
 
2.59. Pasaki apsveikuma vārdus! 
 
1. Apsveic draugu/draudzeni dzimšanas dienā! 
2. Apsveic māmiņu Mātes dienā! 
3. Apsveic tēti vārda dienā! 
 
 
 
 
 
 

Dāvanu karte 
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2.60. Izvēlies apsveikumu dzimšanas dienā atbilstoši adresātam! Nolasi apsveikumu! 
 
māmiņai, skolotājam, vecmāmiņai, draugam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.61. Pasaki, kuriem svētkiem atbilst apsveikuma vārdi! Nolasi tos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es no visas sirds sveicu Tevi dzimšanas dienā! 
Novēlu Tev labu veselību un sagaidīt vēl daudz mazbērnu, tikpat 
jauku kā es! 

Rita 
 

Vēlu Jums daudz laimes dzimšanas dienā! 
Lai Jums izturība un dzīvesprieks! 

Jānis Žīgurs 

 
Daudz mīļu buču Tev dzimšanas dienā!  
Tu esi vislabākā! 

Oskars 

Mīļi sveicieni dzimšanas dienā!   
Lai Tev apkārt vienmēr daudz labu draugu! 
                                                                           Ērika un Imants 
 

1.

..  

2.

..  

3.

..  

4.

..  

1. 

Vai Tu zināji, ka vārdiņš Tavs 

Kalendārā skaistākais? 

Nebūtu tur vārda tava, 

Zustu kalendāra slava! 

 

2. 

Rau, svētku eglīte tik koši, 
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd, 
Un debešķīgais prieks un spožums 
Ikvienā sirdī lejup slīd. 
 

(Eduards Veidenbaums) 

 
 

( 

33. 

Daudz ir Dieva dārzos ziedu, 

Pacel acis: gaisma mirdz, 

Tomēr skaistākais no visiem – 

Mātes svētums, mātes sirds. 

(Valda Mora) 

                           (Valda 

Mora) 

 

4. 

Novēlu, lai Tev šodien nolīst 

zvaigžņu lietus un lai katra no 

zvaigznēm nes Tev laimi, 

mīlestību, veselību un bagātību. 
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2.62. Uzraksti apsveikumu vectēvam dzimšanas dienā! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārgais ________________! 

 

 Daudz ______________ dzimšanas dienā! 

 Novēlu Tev ______________, __________________  

                                un _________________! 

______________________ 

20____. gada ____ ._________________ 

 


