
1. 

Es un gadalaiki 

1.uzdevums. 

Lasi tekstu! Papildini un izkrāso attēlu! 

Pavasaris. Dienas kļūst garākas, siltākas, gaišākas. Atlido gājputni.  

Uzplaukst pirmās puķes, kokiem raisās lapas.  

Daudzi putni vij ligzdas, bet daudziem dzīvniekiem dzimst mazuļi. 

 



2.uzdevums.  

Lasi tekstu! Papildini un izkrāso attēlu! 

Vasara. Vissiltākais gadalaiks. Dienas ir garas un saulainas, bet naktis – īsas. Kokiem 

un krūmiem ir skaistas zaļas lapas. Koši zied puķes. Nogatavojas ogas, augļi un 

dārzeņi. Pļavās rosās bites, kamenes, taureņi, spāres, vaboles.  

Dzīvnieki un putni uzkrāj spēkus nākamajai ziemai. 

  



3.uzdevums. 

 Lasi tekstu! Papildini un izkrāso attēlu! 

Rudenī dienas kļūst īsākas, bet naktis kļūst garākas. Laiks ir vēsāks nekā vasarā, ir 

vējains un lietains. Daudzu koku lapas maina krāsu un pēc tam nobirst. Dzīvnieki un 

putni gatavojas ziemai, vāc pārtikas krājumus vai iekārtojas uz ziemas guļu. Daļa 

putnu dodas uz siltajām zemēm. 

  



4.uzdevums. 

 Lasi tekstu! Papildini un izkrāso attēlu! 

 Ziema ir visaukstākais gadalaiks. Dienas ir īsas, bet naktis – garas. Ir sals un sniegs. 

Upes, ezerus un jūru klāj ledus. Koki un krūmi ir bez lapām. Visu gadu zaļas ir tikai 

egles, priedes un kadiķis. Putniem un dzīvniekiem tas ir grūts laiks. 

  



2. 

Divpadsmit mēneši 

 

1.uzdevums. 

Izkrāso laukumus atbilstoši gadalaikiem!  

ZILS      , ZAĻŠ       , ORANŽS     , DZELTENS     . 

 

 

 

RUDENS ZIEMA 

PAVASARIS VASARA 



2.uzdevums. 

Izgriez mēnešu nosaukumus!  

Sakārto uz izkrāsotajiem laukumiem tā, lai mēnešu nosaukumi atbilst 

gadalaikiem!  

Dari to vairākkārt, ja nepieciešams, lūdz palīdzību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

jūnijs decembris 

jūlijs janvāris 

augusts februāris 

septembris marts 

oktobris aprīlis 

novembris maijs 



3.uzdevums. 

Uzraksti šīsdienas datumu! Uzraksti gadalaika nosaukumu! 

Šodien ir _______________________________________________.  

Tagad ir ___________________________________. 

Uzraksti savu dzimšanas dienas datumu un gadalaiku! 

Mana dzimšanas diena ir 

_______________________________________ 

__________________________________________________________ 

Uzraksti savu vārdadienas datumu un gadalaiku! 

Mana vārdadiena ir 

____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdien! Paldies par jautājumu! Mēneša 

nosaukumus raksta ar mazo burtu. 

Piemēram, 23. jūnijs vai 1.septembris. 

Labdien, skolotāj! Ar kādu burtu raksta 

mēnešu nosaukumus? 

Paldies par atbildi! Jauku dienu vēlot, Jānis. 

Paldies, Jāni, par vēlējumu! Lai arī Tev viss 

izdodas! Skolotāja. 



 

3. 

Svētki 
1.uzdevums. 

o Ieraksti savas dzimšanas dienas un vārda dienas datumu, ieraksti svētku dienu 

datumus atbilstošajā gadalaika un mēneša ailītē. 

o Sakārto izgrieztos mēnešu nosaukumus tā, lai tie atbilst notikumam, kurus 

svinam šajā laikā! 

Sakārto mēnešu nosaukumus! Dari to vairākkārt, ja nepieciešams, lūdz 

palīdzību! 

RUDENS 
 
 

Zinību diena -  
sākas skola 

ZIEMA 
 
 
 

Ziemassvētki 

 

 
 
 

Jaungada diena 

 
 

Latvijas dzimšanas diena 
 

PAVASARIS VASARA 
 
 

Līgo diena 
Jāņu diena 

 
 

Lieldienas 

 
 

Ik pa 4 gadiem Dziesmusvētki 

 
 

Latvijas Republikas Neatkarības 
pasludināšanas diena 

 



!Interaktīvās darba lapas par gadalaikiem un laikapstākļiem 

(10.1. – 10.5. ) 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-

9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek

3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc 

 

2.uzdevums. 

!Interaktīvā darba lapa. 

https://learningapps.org/watch?v=puhiytyhn20 

 Iekrāso mēnešu nosaukumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://learningapps.org/watch?v=puhiytyhn20


4. 

Laikapstākļi 

Apģērbs dažādos gadalaikos 

1.uzdevums. 

o Aplūko attēlus! 

o Pie katra attēla uzraksti, kādas dabas parādības vai laikapstākļus redzi, 

uzraksti arī gadalaika nosaukumu! 

o Pārrunājiet, ko izjūt cilvēka ķermenis dažādos laikapstākļos! 

Lietains, mākoņains, apmācies, vējains, bezvējš, neliels vējš, stiprs vējš, 

vētra, sniegs, putenis, krusa, migla, negaiss, zibens, varavīksne, sarma, 

rasa, silta saule, karsta saule, sauss laiks.  
  



!Interaktīvā darba lapa.  

Piemērots apģērbs (12.5) 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-

9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLH

yUzgJUCpa4s_QLDqc 

 

2.uzdevums. 

Savieno saderīgos jautājumus un atbildes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc


€10.00 

€12.00 

€18.00

€25.00 

€20.00 

€12.00 

€35.00 

€16.00 

€21.00 

€25.00 

€17.00 

3.uzdevums. 

o Aplūko veikala piedāvājumu! 

o Izvēlies apģērbu atbilstoši laikapstākļiem un gadalaikam! 

o Izgriez apģērbu un apavu attēlus!  

o Liec iepirkuma grozā izvēlētās lietas atbilstoši gadalaikam! 

o Aprēķini sava pirkuma summu! 

 

APAVI - 

KURPES, ZĀBAKI



€2.00 

€2.50 

€6.00 

€5.50 

€4.50 

€2.00 

€7.50 

€3.00 

€5.00 

€18.00 €55.00 

€20.50 

€45.00 

€23.00 

€15.00 

€16.50 

€14.50 

€10.50 

€12.50 

 

CIMDI, CEPURES, ŠALLES 

 

 

VIRSDRĒBES, DŽEMPERI, JAKAS 

 

 



€18.00 

€12.00 

€7.50 

€12.50 

€9.50 

€13.50

00 

€11.00 

€1.00 

€1.50 

€5.50 
€7.00 €5.50 

 

 

 

ZEĶES 

 

PELDKOSTĪMI, PELDBIKSES

 
 

BIKSES, ŠORTI,SVĀRKI 

 



€6.00 €9.50 

€5.00 

€5.50 
€12.00 

€8.00 

€23.50 

€22.00 

!Uzdevumu var veikt, izmantojot apģērbu 

katalogu.

 

 
KREKLI, BLŪZES, KLEITAS 

 



!Liec apģērbus iepirkuma grozos, ievērojot gadalaika un laikapstākļu 

īpatnības! 

  



! Aprēķini sava pirkuma summu! 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



!Interaktīvā darba lapa. Ziemas prieki (6) 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/menu.html 
 

5. 
 

Manas intereses un emocijas dažādos gadalaikos 

ZIEMA 

1.uzdevums. 

 Uzzīmē, kādu ziemu tu esi redzējis, piedzīvojis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/menu.html


2.uzdevums.  

Iepazīsties ar dažādu sporta veidu un vaļasprieku sarakstu! 

Pasvītro tos, ar kuriem var nodarboties ziemā! 
✓ slidošana  

✓ braukšana ar ragavām 

✓ sniegavīra celšana 

✓ slēpošana 

✓ datorspēļu spēlēšana 

✓ zīmēšana 

✓ lasīšana 

✓ televīzijas pārraižu 

skatīšanās 

✓ dziedāšana 

✓ dejošana 

✓ ceļošana 

✓ teātra spēlēšana 

✓ riteņbraukšana 

✓ fotografēšana  

✓ dažādu lietu 

kolekcionēšana 

✓ dziedāšana 

✓ iešana pārgājienos 

✓ sauļošanās 

✓ ēst gatavošana  

✓ valodu apgūšana 

✓ rokdarbi  

✓ sporta nodarbības 

✓ hokejs 

✓ daiļslidošana 

✓ snovbords 

✓ braukšana ar sniega 

motociklu 

✓ slēpošana 

✓ pludmales volejbola 

spēlēšana 

✓ golfa spēlēšana 

✓ laivošana 

✓ braukšana ar sup dēli 

✓ teātra izrāžu apmeklēšana 

✓ koncertu apmeklēšana 

✓ braukšana ar ūdens 

motociklu 

✓ lapu grābšana



!Interaktīvā darba lapa. Klāt pavasaris. Pavasara darbi (8 un 10) 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html 

Daba mostas (9) https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/z1/52.html 
 

6. 
 

Manas intereses un emocijas dažādos gadalaikos 

PAVASARIS 

1.uzdevums. 

Uzzīmē pavasari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/z1/52.html


2.uzdevums. 

Lasi tekstus un uzzini, kādi ir - pavasara darbi! Vārdus, 

kurus nesaproti, pasvītro! Pajautā savai skolotājai, ko 

nozīmē šie vārdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ir pienācis pavasaris. Zemi sāk sildīt 

saule, sniegs nokūst. Bērziņu ģimene 

rosās pagalmā. Viņi ir noorganizējuši 

talku. Talka ir nepieciešama, lai 

mājas pagalmu padarītu tīrāku un 

skaistāku. Māsa grābj lapas. Mamma 

ar slotu slauka celiņu, tētis apgriež 

krūmiem zarus, bet mazais brālis 

lēkā pa peļķi - tas nu gan nav 

pavasara darbs! 

Pavasarī saule spīd spožāk. Arī 

mūsu mājas ir jāsakopj. Māsa kārto 

savu istabu. Aplaista puķes, 

rotaļlietas liek mantu kastē, 

nevajadzīgos papīrus met 

papīrgrozā, sakārto grāmatas, 

nomazgā logus, izmazgā grīdas – ir 

prieks par paveikto! 

Mammai patīk audzēt dārzeņus, 

tāpēc pavasarī jāsagatavo augsne. 

Tētis uzrok dārzu. Mamma sēj 

burkānus, redīsus un gurķus. 

Mamma un tētis kopā stāda augļu 

kociņus, kartupeļus un sīpolus. 

Vasarā būs gardas pusdienas no 

pašu audzētās ražas! 

 

 

 

 

 



3.uzdevums. 

Aplūko sarakstu! Pasvītro, ko var darīt pavasarī! 

✓ braukt ar velosipēdu 

✓ fotografēt 

✓ strādāt dārzā 

✓ braukt ar velosipēdu 

✓ iet pārgājienos 

✓ organizēt talku 

✓ piedalīties talkā 

✓ uzkopt istabu 

✓ palīdzēt mammai 

✓ teikt labus vārdus 

✓ uzmundrināt 

✓ dāvināt ziedus 

✓ klausīties putnu dziesmas 

✓ vērot putnus 

✓ spēlēt futbolu 

✓ sildīties saulē 

✓ dziedāt 

✓ dejot 

✓ izgatavot putnu būri 

✓ braukt ekskursijā kopā ar klasi 

 

 



!Interaktīvā darba lapa.  

Mēs gaidām vasaru (11)https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-

klase/default.html 
 

 

7. 
 

Manas intereses un emocijas dažādos gadalaikos 

VASARA 

1.uzdevums.  

Uzzīmē vasaru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_1-klase/default.html


Doties pārgājienos 

Lasīt 

Dzīvot laukos 

Sauļoties 

Peldēties 

Priecāties par dabu 

Makšķerēt 

Strādāt 

Spēlēties ar 

rotaļlietām 

Sportot 

Atpūsties Skatīties televizoru 

Celt smilšu pilis 

Braukt ar laivu 

2.uzdevums. 

 Aplūko attēlus! Padomā, ko tu varētu darīt vasaras 

mēnešos? 
 



!Interaktīvā darba lapa.  
Man patīk (13.1 - 13.9) 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-

9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHy

UzgJUCpa4s_QLDqc 

Rudens dāvanas (3)https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-

klase/z1/13.html 

 

8. 
 

Manas intereses un emocijas dažādos gadalaikos 

RUDENS 

1.uzdevums.  

Uzzīmē rudeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lva_begliem_7-9_g/index.html?fbclid=IwAR2RSbufc6mCU4eR_QzjmeWBgM3Ek3ip_nzdlJiwLHyUzgJUCpa4s_QLDqc
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/z1/13.html
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Latviesu_val_3-klase/z1/13.html


Piedalīties Mārtiņdienas gadatirgū 

Lasīt grāmatas 

Pētīt vēsturi 
Piedalīties projektos 

Palīdzēt 

mājas 

darbos 

Dziedāt  

Zīmēt 

Fotografēt 

Rūpēties par 

mājdzīvnieku 

Apmeklēt cirku, 

kino, teātri… 

Spēlēt datorspēles 

Kolekcionēt 

dažādas 

lietas Satikt draugus 

Spēlēt teātri 

Dārzā novākt 

ražu 

Sportot 

2.uzdevums. 

Aplūko attēlus! Padomā, ko tu varētu darīt rudens 

mēnešos? 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  



9. 

Emocijas 

1.uzdevums.  

Mēs katru dienu saskaramies ar dažādām emocijām. 

Aplūko dotās emocijas! Kuras no emocijām tev ir zināmas, 

kuras tu neesi izjutis? Vai vari nosaukt vēl citas emocijas, 

kuras šeit nav minētas?  

IZJŪTI 

NEPATIKU  
 

DUSMĪGS 
[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

PĀRSTEIGTS 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

JAUTRS 

[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

SAJŪSMINĀTS 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

GARLAIKOTS 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

MĪLOŠS 

[Šeit citējiet savu 
avotu.] 

SAMULSIS 

[Šeit citējiet savu 
avotu.] 

DOMĪGS 

[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

BĒDĪGS 

[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

NOBIJIES 

[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

PRIECĪGS 

[Šeit citējiet 
savu avotu.] 

NOSLĒPUMAINS 

 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

NELAIMĪGS 

[Šeit citējiet savu 
avotu.] 



2.uzdevums. 

Noskaties animācijas filmiņu “Es gadalaikos”! Pabeidz 

teikumus! Raksti, kas Markam un Kristenai liek justies 

lieliski! 

 

  
KRISTENA 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

MARKS 
[Šeit citējiet savu 
avotu.] 

VIŅA 

[Šeit citējiet savu 
avotu.] 

VIŅŠ 

[Šeit citējiet savu 
avotu.] 

Kristena jūtas iemīlējusies, jo 

____________________________ 

 

Marks ir iemīlējies, jo 

_________________________ 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

Kristena ir sajūsmināta, jo 

___________________________

_ 

Kristena ir jautra, jo 

___________________________

_ 

Kristena ir samulsusi, jo 
____________________________ 

Kristena ir priecīga, jo 

___________________________

_ 

Marks jūtas sajūsmināts, jo 

_________________________ 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

Marks ir jautrs, jo 

_________________________ 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

Marks ir samulsis, jo 

_________________________ 

[Šeit citējiet savu avotu.] 

Marks ir priecīgs, jo 

_________________________ 

[Šeit citējiet savu avotu.] 



10. 

 

Manas intereses un emocijas dažādos 

gadalaikos 
 

o Tu esi iepazinies ar dažādām nodarbēm, dažādos gadalaikos.  

o Veido savu interešu sarakstu, plakātu vai afišu! 

o Raksti vai zīmē, kādas emocijas tevi pārņem, darot gan 

interesantas lietas, gan mazāk interesantas. 

RUDENS 

  



VASARA 

 

 

 

 

 

  



PAVASARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZIEMA 

 

 


