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IEVADS

Labdien, 1. klases skolēn!

Tev ir sācies jauns dzīves posms.
Lai sekmīgs un laimīgs Tavs skolas laiks!
Ceram, ka pirmsskolā jau mācījies saprast mūsu valsts
valodu un pats runāt latviski.
Šī grāmata Tev palīdzēs pilnveidot apgūtās prasmes un
iemācīties vēl daudz jauna, lai kļūtu par ļoti labu latviešu
valodas pratēju.
Mēs esam pārliecinātas, ka latviešu valodas skolotājs Tev
vienmēr palīdzēs, ja vien būs nepieciešams.
Patiesā cieņā mācību grāmatas autores
Zenta Anspoka, Zaiga Dambe un Iveta Marševska
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Piktogrammas
Vēro! Aplūko attēlu!
Klausies!
Runā! Stāsti!
Lasi!
Strādā pārī! Strādā grupā!

6
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1. ES ESMU SKOLĒNS

Inese Zandere

Dziesmiņa
par skolas somu
Vai tu dzīvo Jelgavā,
Pekinā vai Romā,
pirmā skolas diena nāk,
nāk un sēžas solā!
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1.1. LABDIEN! IEPAZĪSIMIES!
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1. Aplūko attēlu! Runā!
Labrīt!

Labrīt!
Olga
Igors

Ieva

Oļegs

Inese

Labrīt!

Eva

skolotāja

Labrīt! Es esmu Jānis.
Labrīt! Es esmu Jana.

Sveika! Es esmu Antons. Tu esi Eva?
Sveiks! Es neesmu Eva. Es esmu Anna.

Labdien! Es esmu Toms Kalniņš.
Labdien! Es esmu Dana Smirnova.
10
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2. Runā!

Labdien!

Labvakar!

Labdien!
Arlabunakti!

Lūdzu!

Sveiks!

Paldies!
Uz redzēšanos!

3. Klausies un atkārto!

ATCERIES!

1. Mana skolotāja ir Ieva Liepa.
2. Mans skolotājs ir Einārs
Austrums.
3. Es esmu Eva Ivanova.
4. Skolotāja ir Ieva. Tu esi Eva.
Ieklausies: Ieva – Eva!

es esmu
es esmu
mana skolotāja
mans skolotājs

4. Klausies un atkārto! Runā!
Uz redzēšanos!
Labrīt!
Labrīt, skolotāj!
Es esmu …
Uz redzēšanos, skolotāj!

ATCERIES!
es esmu skolotāja
es esmu skolotājs

11
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5. Aplūko attēlu! Runā!

1.a klase

tu

mēs

viņa

viņš

Eva

es

Sveika, Zane!

Sveiks, Kārli!

Es esmu 1. klases skolnieks.
Es esmu 1. klases skolniece.
Mēs esam skolēni.
Uz redzēšanos, Kārli!
Uz redzēšanos, Zane!
12
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6. Aplūko attēlu! Runā!
Labrīt! Mani sauc Jānis.
Kā tevi sauc?
Labrīt!
Mani sauc Antons.
Kā viņu sauc?
Viņu sauc Jānis.
Viņš ir skolnieks.
Vai tu esi
Jana?
Es neesmu Jana!
Es esmu Anna.

ATCERIES!
skolniece
skolnieks
skolēni

Kā viņu sauc?

Viņu sauc Anna.
Viņa ir skolniece.
Mēs esam
skolēni.

izmanto!
Kā tevi sauc?
Mani sauc … .
Kā viņu sauc?
Viņu sauc ... .

13
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7. Klausies! Atbildi!

Vai tu esi
Jā, es esmu ... .			
Vai tu esi
Jā, es esmu ... .			

Jānis

?
Nē, es neesmu ... .
?
Nē, es neesmu ... .

8. Klausies un atkārto! Atbildi!

Dana

Mani sauc Oksana Priede.
Tevi sauc Raivis Rozentāls.
Viņa ir Laura Kociņa.

Antons

Anna

Viņu sauc Laura Kociņa.
Viņš ir Mihails Saveļjevs.
Viņu sauc Mihails Saveļjevs.
Kā tevi sauc?

Toms
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Dana

14
15.10.13 11:17

9. Aplūko attēlu! Runā!
Kas tu esi?

Jānis

skolnieks

Zane

skolotājs

skolotāja

skolniece

Kā tevi sauc?
Mans vārds ir ... .

Mans uzvārds ir ... .

10. Aplūko attēlu! Runā!
IZMANTO!

AntonsDana

Labrīt!
Labdien!
Labvakar!
Sveiki!
Uz redzēšanos!
Lūdzu! Paldies!

KārlisJana
15
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1.2. KAS IR MANĀ SKOLAS SOMĀ?
1. Aplūko attēlu! Runā!

E
LĪM

Toms

Anna

soma

pildspalva

lineāls

dzēšamgumija

līme

grāmata

penālis

zīmulis

burtnīca

2. Klausies! Runā!
Sveika, Anna!
Labdien, Tom!

LĪM

Tas ir mans lineāls.
Vai tā ir mana līme?

E

Lūdzu, Anna, lineāls!

Nē, tā nav tava līme.
Tā ir mana līme.
16
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3. Aplūko attēlu! Runā!

Tas ir

.

Mans

.

Tas ir mans

Tas ir

.

Tavs

.

Tas ir tavs

Tā ir

. Mana

Tā ir

.

,

Tev ir

,

Man ir

,

Man ir

,

.

. Tā ir mana

Tava

.

Tā ir tava

4. Klausies! Runā!
Tas ir

.

. Tā ir

.
,

.

.

ATCERIES!

,

. Tev ir

.

.

tas ir ...
mans ...
tavs ...

tā ir ...
mana ...
tava ...

Kas?
es
tu

Kam?
man
tev

.

17
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5. Aplūko attēlu! Runā!

zīmēšanas albums

papīrs   plastilīns   krītiņi   šķēres   krāsas   flomāsteri   ota

6. Klausies! Turpini!
Mans
Tavs

,

, ... .
, ... .

		

7. Vēro! Skaiti! Runā!
1
viens
		
2
3
4

Mana
Tava

,

, ... .

, ... .

5

divi

trīs

četri

pieci

6

7

8

9

10

seši

septiņi

astoņi

deviņi

desmit

18
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1
viena

		
2

3

4

5

divas

trīs

četras

piecas

6

7

8

9

sešas

10

septiņas astoņas deviņas

desmit

8. Aplūko attēlu! Skaiti! Stāsti!


Tavā somā ir viens lineāls, trīs ... .

Manā somā ir pieci krītiņi,
septiņas grāmatas, ... .				
9. Runā līdzi! Atkārto!
Manā somā ir penālis.
Penālī ir pildspalva, šķēres.
Vēl somā ir grāmatas, burtnīcas
un seši krāsu zīmuļi.

ATCERIES!
Kas?
penālis
soma

Kur?
penālī
somā

Cik?
viens zīmulis
divi zīmuļi
viena grāmata
divas grāmatas

19
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10. Aplūko attēlu! Jautā un atbildi!
Kas tā ir?

Kas tās ir?

Tā ir klase.

Tās ir somas.

Kas tas ir?

Kas tie ir?

Tas ir penālis.

Tie ir zīmuļi.

20
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11. Aplūko attēlu! Skaiti! Runā!

LĪME

12. Klausies! Atbildi!
Kā sauc zēnu?	Zēnu sauc … .
Kā tevi sauc?
Mani sauc … .
Kas ir zēna somā?
Zēna somā ir divi zīmuļi, trīs … .

IZMANTO!
Cik?
1 viens
2 divi
3 trīs
4 četri
5 pieci
6 seši
7 septiņi
8 astoņi
9 deviņi
10 desmit

viena
divas
trīs
četras
piecas
sešas
septiņas
astoņas
deviņas
desmit

Kas ir tavā somā?
Manā … .
21
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1.3. UZMANĪGI! CEĻŠ!
1. Aplūko attēlu! Runā!
Lauki

Pilsēta

Kur tu dzīvo?
Es dzīvoju pilsētā.
Es dzīvoju Rīgā.

Es dzīvoju laukos.
Es dzīvoju Ropažos.

2. Vēro! Runā!

Tā ir liela māja.
Tas ir liels nams.

Tā ir maza māja.
Tas ir mazs nams.
22
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3. Jautā! Atbildi!
Kur viņš dzīvo?			

Kur viņa dzīvo?

	Viņš dzīvo … .	Viņa dzīvo … .
Kur tu dzīvo?
Es dzīvoju … .
4. Klausies! Atkārto!
Mani sauc Juta.
Es dzīvoju Tukumā.
Mana māja ir liela.
Mani sauc Jānis.
Es dzīvoju laukos.
Mana māja nav liela.
Mana māja ir maza.
Kur dzīvo Anna?

ATCERIES!
es dzīvoju
tu dzīvo
viņš, viņa dzīvo
Kas?
liela māja
liels nams
Kur?
lielā mājā
lielā namā

Anna dzīvo ... .
Viņa dzīvo ... .
Kur dzīvo Juris?
Juris dzīvo ... .
23
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5. Vēro! Runā!

		

tramvajs

motocikls

brauc

iet kājām

vilciens

trolejbuss

autobuss

mašīna

Pilsētā brauc ar autobusu, ar
Laukos brauc ar mašīnu, ar

velosipēds

, ar
, ar

.
.

Juta un Jānis iet kājām.
24
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6. Klausies! Runā!

ATCERIES!

Uz skolu
Es braucu ar

.

Mēs ejam kājām.

Mēs braucam ar

.

Tu brauc ar

.

Es eju kājām.
Viņš
Viņa

ATCERIES!
Kas?
velosipēds
autobuss
mašīna
Ar ko?
ar velosipēdu
ar autobusu
ar mašīnu

.
.
Mēs

es
braucu
tu
brauc
viņš, viņa brauc
viņi, viņas brauc
mēs
braucam
jūs
braucat

.

izmanto!
Es eju kājām.
Tu ej kājām.
Viņi iet kājām.
Mēs ejam kājām.

7. Atkārto! Atbildi!
Ar ko tu brauc uz skolu?
Uz skolu es braucu ar … .
Vai tu ej kājām?
…, es eju kājām.
25
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8. Vēro! Runā!

luksofors

gājēju pāreja

pietura

9. Klausies! Atkārto!
Ja ir sarkana gaisma,
tad nedrīkstu pāri iet.

Stāvi!

Ja ir dzeltena gaisma,
tad pagaidu mazliet.

Ja ir zaļa gaisma,
es drīkstu pāri iet.

Gaidi!

Ej!

26
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10.Vēro! Runā!

Es eju pa ceļu.

Es eju pa gājēju
pāreju.

Es šķērsoju ceļu, krustojumu.

Es eju pa ietvi.

IZMANTO!

sarkans ■ sarkana
zaļš
■ zaļa
dzeltens ■ dzeltena

Es šķērsoju ielu, krustojumu.
11. Vēro! Ko nedrīkst
darīt? Stāsti!

IZMANTO!
Es eju pa ceļu,
pa ielu,
pa ietvi.
Es šķērsoju ceļu,

krustojumu,

ielu,

gājēju pāreju.

27
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12. Klausies un vēro! Stāsti par sevi!
Es dzīvoju …

		

Uz skolu es …

		

braucu ar …

Pilsētā un laukos brauc ar
Es esmu pirmās klases … .
Mani sauc … .
Manu skolotāju sauc … .
Manā klasē ir

.

. Manā klasē ir

.

28
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2. ES NĀKU NO SAVĀM MĀJĀM...

Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka,
Abas vienu labumiņu;
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Latviešu tautasdziesma

29
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2.1. MANA ĢIMENE
1. Aplūko attēlu! Stāsti!

AP RI

ŅĶ IS

māmiņa un tētis

brālis un māsa

ģimene

2. Klausies un turpini!
Es esmu ... .

Man ir

Manu

.

sauc ... .

Manu

sauc ... .

Manu

sauc ... .

30
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3. Klausies!
Runā līdzi!

Ii

Īī

Istaba un indiānis.
Īriss un īrisi.
Īriss ir puķe.
Īrisi ir konfektes.

Igors ir

ATCERIES!

. Ina ir viņa

Igoram un Inai ir

.

un

.

4. Lasi!
I – i – i! Ī – ī! Ī – ī – ī! I – i – ī!

Kas?
Igors
brālis
Ina
Inese

Kam?
Igoram
brālim
Inai
Inesei

es
tu
viņš

man
tev
viņam
viņai

viņa

5. Aplūko zīmējumus!
Atbildi uz jautājumu!
Kas tev garšo?
griķi

Man garšo … .		

Man garšo … .
zirņi

Man garšo … .
Kas garšo Igoram? Igoram garšo … .
Kas garšo Inai? Inai garšo … .

īrisi

31
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6. Aplūko attēlu!
upe

Uū! U–ū! U–ū!

ūpis

vectēvs

vecmāmiņa

ugunskurs

7. Klausies un rādi!

Mana

ir pie upes.

Man ir divas

un divi

.

32
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Uu

8. Lasi!

Ūū

U-ū! U-ū! U-ū! U-ū! U-ū-ū! U-u-ū!
ATCERIES!
Kas ir? Kā nav?
ir brālis nav brāļa
ir māsa nav māsas

Ui! Iu! U-ū! I-ī!
9. Vēro! Stāsti par sevi!

liels brālis
mazs brālis
liela māsa
maza māsa

Man ir
Man nav

10. Runā līdzi!
Upē ūdens.
Ūdensroze ūdenī.
33
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11. Aplūko attēlu! Stāsti!
māsīca brālēns

Inta

Uldis

I

U

12. Aplūko attēlu! Stāsti!

vecmāmiņa Anna un vectēvs Antons

tētis Jānis un māmiņa Juta

tētis Juris un māmiņa Jana

brālis Igors un māsa Ina

brālis Uldis un māsa Inta

34
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13. Aplūko attēlus! Lasi un runā!
Tas ir Igora un Inas tētis.
Viņu sauc … .
Tā ir Igora un Inas māmiņa.
Viņu sauc… .
Tas ir Ulda un Intas brālēns.
Viņu sauc … .
Tā ir Ulda un Intas māsīca.
Viņu sauc … .

IZMANTO!
dēls, mazdēls
brālis
brālēns
tēvocis
meita, mazmeita
māsa
māsīca
tante

14. Klausies un turpini!
Mana māmiņa un Ulda tētis
ir māsa un brālis. Uldis man ir brālēns.
Man ir arī māsīca Inta.
Anna ir mana un Igora vecmāmiņa. Anna ir arī
Intas un Ulda vecmāmiņa. Kā tas var būt?
Tavai māmiņai, Ulda un Intas tētim
Anna ir māmiņa.
Kas man ir Ulda un Intas māmiņa un tētis?
Ulda un Intas māmiņa un tētis tev ir tante un tēvocis.
Sapratu! Visi viņi ir mani ... .
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2.2. MANA MĀJA. MANS DZĪVOKLIS
1. Aplūko attēlu! Klausies un rādi!

durvis kāpnes logs skurstenis jumts

2. Klausies un turpini!
Mana māja ir vieta, kur dzīvo mana
Manai mājai ir durvis, …, …, … .

.

3. Aplūko attēlu! Klausies un rādi!
Virtuve

Viesistaba

televizors dīvāns lampa

ledusskapis galds krēsls
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Vannasistaba

Guļamistaba

gulta

vanna spogulis

4. Strādā pārī! Jautā un atbildi!
ir viesistabā.

Kur ir dīvāns?

ATCERIES!

Kur ir

?

Kur ir

ir … .

?

Kur ir
Kur ir

ir virtuvē.

?
?

Kas?		
Kur?
virtuve virtuvē
istaba
istabā
dīvāns dīvānā
ledusskapis
ir … . 	
ledusskapī

ir … .

Kas ir viesistabā? Viesistabā ir … .
Kas ir guļamistabā?		
Kas ir vannasistabā?
Kas ir virtuvē?
5. Runā līdzi!
Mana māja. Mani radi.
Maniem radiem ir māja.
37
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6. Aplūko attēlu! Stāsti!

atslēga arbūzs ābols apelsīns grīda glezna

dators

7. Vēro un stāsti! Kur kas ir?

Soma ir uz galda.			 Soma ir pie galda.

Soma ir zem galda.			Zēns ir aiz somas.
38
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Aa

8. Lasi!
A–ā, a–ā, ā–a–ā!
Ai–ai aita.

Āā

9. Klausies un atbildi!
Kas ir Andrim?
Andrim ir

,

Kur ir Andra

? Andra

Kur ir

,

.
ir uz galda.

ir pie somas.

?

Kur ir

,

,

?

,

,

ir uz … .

Kur ir Andris? Andris ir pie … .
10. Nosauc lietas, kas ir istabā!
IZMANTO!
uz
aiz
zem
pie

galda
somas
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11. Aplūko attēlu! Stāsti!

mēness

mākonis

Ū-ū! Meitenes! Mājās!

Marek, mājās!

mušmire makšķere mārīte

12. Kas kam ir? Klausies un runā!

Maijai ir … .

Melitai ir … .

Marekam ir … .

Maijas un Melitas māmiņa ir mājās.
Maija un Melita ir … .
Mareka tētis ir … .
40
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Mm

13. Lasi!
Ū-ū! Mājās!

IZMANTO!
pirmais stāvs
otrais stāvs
trešais stāvs
ceturtais stāvs

Um–um–um.
Am–am–am.
Mamma! Mamma! Ai! Ai!
14. Klausies un atbildi!
Cik stāvu ir mājai?
Mājai ir divi stāvi.
Mājai ir … .
Kur dzīvo

un

?

Maija un Melita dzīvo ceturtajā stāvā.
Mareks dzīvo … stāvā.
ATCERIES!

Cik stāvu ir tavai mājai?
Manai mājai ir … stāvi.
15. Runā līdzi!
Manai mājai ir četri stāvi.
Pirmajā stāvā dzīvo Jānis.
Manai mājai ir trīs stāvi.
Manā mājā dzīvo Māris.

Cik?		
viens
divi		
trīs		
četri		

Kurā?
pirmajā
otrajā
trešajā
ceturtajā
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16. Aplūko attēlu! Stāsti!
Mū! Mū!
pļava

Anna! Ņem!

Nu! Nu! Ņam!
Ņam! Au!
Ņau! Ņau!
grozs

kaķis

govs

pagalms

17. Vēro! Runā!
ir pļavā.

ir pie

ir pie

.
ir

ir pie

.

.

.
42
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Nn

18. Klausies un
runā!

Mana mamma Ņina.

Ņņ

Ņina un Anna.
Ņem! Ņem!

Annai ir
Ainai ir

un

.

. 			

					

Ņau! Ņau!

19. Vēro! Runā!
un

dzīvo
sauc Ņina.

Annas un
Meitenēm ir
Ģimenei ir

.

.

dzīvo
.

ir

.
.
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LV1 MG A.indd 43

15.10.13 11:18

2.3. MANA IKDIENA
1. Vēro! Klausies! Runā un rādi!

Jānis Baltvilks

Tik-tak, tik-tak – pulkstenis viens.
Tik-tak, tik-tak – pulkstenis divi.
Tik-tak, tik-tak – pulkstenis trīs.
Pulkstenis skaita, pulkstenis sit
Līdz pat skaitlim divpadsmit.

2. Aplūko zīmējumu!
Cik pulkstenis?
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Ļļ

3. Vēro! Lasi! Runā!
IZMANTO!

ceļos un klāju gultu

vingroju

mazgājos

ēdu brokastis

eju uz skolu

braucu uz skolu

no rīta
brokastis
dienā
pusdienas
pēcpusdienā
launags
vakarā
vakariņas

mācos
45
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4. Aplūko attēlu! Stāsti!
Atveriet burtnīcas!
Rakstīsim!

5. Lasi un runā!
Emmai ir
Eināram ir
Inai ir

.
.
. Emma, ņem burtnīcu!

Einār, ņem zīmuli!
Ina, ņem grāmatu un

!
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6. Vēro!
Lasi! Stāsti!

IZMANTO!
Atvaino!
Atvainojiet!
Piedod! Piedodiet!
Atver!	Atveriet!
Paņem! Paņemiet!

Man šodien ir …
četras stundas

piecas stundas

latviešu valoda

matemātika

vizuālā māksla

krievu valoda

sociālās zinības

mājturība

ētika

dabaszinības

mūzika

klases stunda

sports

Man šodien ir 4 stundas.
Man šodien ir krievu valoda, matemātika,
mājturība un sports.
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7. Aplūko attēlu! Stāsti!
Labdien!
Labdien, skolēni!

Vingrosim!

Rokas lejā!

Rokas sānis!

Rokas augšā!

Uz vietas stāt!
stāv

Skriešus marš!
skrien

Soļos marš!
soļo

Palēkties!
lec

Noliekties!
noliecas

Pietupties!
pietupjas

Pagriezties
pa labi!
pagriežas

Pagriezties
pa kreisi!
pagriežas
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Sporta stundā

vingro.

Sporta stundā skolēni

,

un

.

Skolotājs rāda vingrojumu.
Skolotājs saka: „Rokas sānis – viens!

– divi,

– trīs,

– četri!”

8. Vēro un lasi!

Au! O–o–o!
Ai–ai–ai! Oi–oi–oi!
9. Klausies un atkārto!
Basketbols – bumba grozā.
Futbols – bumba rokā.
10. Runā un rādi!

IZMANTO!
Pa labi 
Pa kreisi 

Viens un divi – labā,	Viens un divi – kreisā,
Viens un divi – labā, kreisā,	Viens un divi – abas.
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11. Vēro! Runā un rādi!



mati

galva

piere

acs

deguns

vaigs

auss

mute

zobi

kakls

plecs

roka

mugura
pirksti

vēders
kāja

Divas rokas – labā, kreisā.
Divas kājas – labā, kreisā.
Viena galva.
Divas acis – labā, kreisā.
Divas ausis – labā, kreisā.
Viens deguns.
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12. Vēro un runā!
,

Rūķim Olim ir
,

IZMANTO!
Man ir laba galva.
Man ir gudra galva.

,

. Rūķim Olim ir divas

.

.

Rūķim Olim ir divas
Kas vēl ir rūķim Olim?

13. Vēro! Runā! Salīdzini ,,O”!

roka

zobs

9

soma

autobuss

3

9
5 4

1

3

9
5 4

logs

ābols

govs

8 6
2

sols
9

dators

1

grozs

8 6
2

loto

motocikls

torte

velosipēds

balons

trolejbuss
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14. Stāsti par sevi!
Mani sauc ... .

Man ir

.

Manu

sauc ... . Manu

sauc ... . Manu

sauc ... . Manu brāli sauc ... .

Es dzīvoju

. Manai mājai ir … stāvi.

Manai mājai ir

Es dzīvoju

Uz skolu es

,

,

.

. Ir rīts. Es

. Stundas sākas

un

09.00
09.00

Man patīk sports. Sporta stundā es

.

.

,

,

.

52
LV1 MG A.indd 52

15.10.13 11:18

3. RUDENS DĀVANAS

Rūta Skujiņa

Prom pa varavīksnes tiltu
aizved vasariņu siltu.
Rudens atnes dižas balvas:
lielas, resnas kāpostgalvas.
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3.1. RUDENS DĀRZĀ
1. Aplūko attēlu! Klausies! Stāsti!
Rudens raža

kartupelis

burkāns

biete

pupa

sīpols

dārzs

Kas aug dārzā?
Kas tev garšo?
2. Aplūko attēlu! Klausies! Mini mīklas!
(Sīpols)
(Pupa)
(Biete)
(Burkāns)

Sarkans vīriņš, zaļa bārda.
Sarkana meitene zemē aug.
Balta aitiņa, melna pierīte.
Mazs vīriņš, daudz kažociņu.
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3. Vēro un lasi!
Paula, plūme un upenes!
Pauli, man ir pupa!
Ai, pele! Pauli, pele!

Nebaidies!
Paula, ņem plūmi un upenes!

4. Runā kopā ar skolotāju! Uzsver skaņu „P”!
Piecas peles prasa pupu putru!

Nebaidies!
Man garšo.

5. Vēro! Runā!

Ir rudens.
,

IZMANTO!

ir rudens raža. Ir
un

. Paulis un

,

,

vāc dārzeņus.
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6. Aplūko attēlu! Lasi un stāsti!
pārdevēja

Lūdzu, trīs banānus!

bumba

bumbieris banāns ķirbis

pircējs tomāts gurķis

7. Klausies! Lasi!
Baibai ir banāni un āboli.
Bellai ir bumbieri un pupas.
Man ir bumba.
8. Vēro un skaiti! Runā!
Mana mamma pērk
Man, lūdzu,

,

,

,
,

,
,

.

!
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9. Lasi! Klausies un turpini!
Ba–ba–ba banāns.
Bu–bu–bu bumba.
Baiba pārdod

.

IZMANTO!
pārdot
pārdevējs
pārdevēja
pirkt
pircējs
pircēja

ir pārdevēja .
Bens un Bella ir pirc ... .
pērk ... .
pērk ... .

ATCERIES!

10. Klausies! Lasi kopā
ar skolotāju!
Bella, lūk, augļi un dārzeņi!
Kas tev garšo?

pārdot
viņš, viņa pārdod
pirkt
es pērku
tu pērc
viņš, viņa pērk

Man garšo bumbieri un
arbūzs. Kas garšo tev, Ben?
ATCERIES!
Ko pērk?
banānu
gurķi
bumbu
bieti

Man arī garšo arbūzs.
Lūdzu, vienu arbūzu!

Lūdzu!

banānus
gurķus
bumbas
bietes
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11. Aplūko attēlu! Ko dara bērni? Pastāsti!

ābele

avene

zemene

12. Lasi un runā!
Ko lasa Bella?

Ko lasa Bens?

Bella lasa

Bens lasa

.

.

Ko tu ievēroji? Stāsti!
13. Klausies un turpini!

Es lasu (ko?)
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14. Klausies!
Lasi un turpini!

IZMANTO!

Rudenī dārzā ir dārzeņi:
,

,

Es lasu grāmatu.
Es lasu ābolus.

,

.
un

Manai mammai garšo

.

Manam tētim garšo ... .
Man garšo

un

.
,

Mums visiem garšo

un

.

15. Runā kopā ar skolotāju!
Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu vedi vezumā:
Rudens rutki, rācenīši,
Rudens balti kāpostiņi.
(Latviešu tautasdziesma)

16. Klausies! Pasaki, kas te jocīgs!
Rudenī ābelē aug sarkani tomāti.
Latvijā dārzā aug banāni.
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3.2. RUDENS MEŽĀ
1. Aplūko zīmējumu! Stāsti!

kļava

priede

ozols

vārna

ezis

egle

bērzs

vilks

zaķis

oranžs

brūns

lācis

2. Klausies un turpini!
Cik skaisti rudenī ir mežā! Mežā tu redzi dzeltenus
sarkanas un oranžas

. Brūns ir lielais

,

. Tikai
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un

ir palikušas zaļas.

IZMANTO!
Saldu dusu!

Lielais

jau gatavojas iet

gulēt. Saldu dusu, lācīt!

■ brūns, brūna
■ oranžs, oranža

3. Atbildi uz jautājumiem!
Kas aug mežā?
Mežā aug ozoli, bēr… , egles, prie…, kļavas.
Kas dzīvo mežā?
Mežā dzīvo vilki, zaķ… , lāč… .
4. Vēro! Veido teikumus!

Tas ir ozols.
Tas ir … .
Tas … .

Tie ir ozoli.
Tie ir … .
Tie … .

Tā ir kļava.
Tā ir … .
Tā … .

ATCERIES!
Tas ir vilks.
Tie ir vilki.
Tā ir pele.
Tās ir peles.

Tās ir kļavas.
Tās ir … .
Tās … .
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5. Aplūko attēlu! Stāsti!

pele

lapsa

ala

sēne

lietus

šalle

mušmire

6. Atrodi katrai dzejoļa rindai atbilstošu
zīmējumu!
Imants Lasmanis

Sēņu lietus
Līst lietus, jumtus grabinot,
Pa lapu lapām čabinot.
Nu sēnes būs, nu sēnes būs, –
Vai agri celties mākat jūs?
1.

2.

3.

4.
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7. Lasi!
Sēnēs
Es un mana māmiņa ejam sēņot.
Es lasu sēnes. Pie lielās kļavas alā pamanu
peli. Māmiņa pamana lapsu.
Māmiņ, lapsa lasa sēnes!
Nē, Saša! Lapsa nelasa sēnes!

8. Atbildi uz jautājumiem!
Ko redz Saša?
Ko redz māmiņa?

Ko lapsa dara mežā?

9. Lasi un turpini!

Es lasu … .		

Es nelasu … .

10. Atbildi uz jautājumiem!
Kāpēc tu nelasi mušmires?
Kādas ir indīgas sēnes?
11. Izrunā pareizi un ātri!

IZMANTO!
indīga sēne =
mušmire
derīga sēne =
baravika
pamanīt = redzēt

Līst lietus: pak, pak, pak!
Grab jumti: dap, dap, dap!
Čab lapas: čap, čap, čap!
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12. Vēro! Runā!

Es ņemu grozu, eju uz mežu,
lasu sēnes.
Tu ņem …, ej uz …, lasi … .
Viņš ņem …, iet uz …, lasa … .
Viņa ņem …, iet uz …, lasa … .

13. Vēro un atbildi!

Kas dzīvo ozolā?				

Ko dara ezis?

Ko lasa zēns?				

Ko dara bērni?
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14. Klausies! Skaties un runā!
1.

2.

Ejam uz mežu!

Cik jauks laiks!
Cik spoži spīd saule!

Labi! Ejam!
Es lasu grāmatu.
3.

4.

Ņem grozu!

Saģērbies silti!
Velc zābakus!

Kur nazis?

5.

6.

Cik labi, ka nepaliku mājās!

Es atradu sēni!

Tu lasi sēnes!
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3.3. RUDENS PILSĒTĀ
1. Aplūko attēlu! Stāsti par to!

Uzmanīgi! Nekāp ūdenī!

peļķe

lietussargs

lietusmētelis

cepure

gumijas zābaki

vējjaka

kurpes

2. Lasi un turpini!
Pilsētā ir lietus. Ielās

. Tenim un Taņai ir

. Tālim un tētim ir lietusmēteļi.
Tenim un Taņai ir

. Pilsētā ir rudens.
66
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3. Klausies un runā!
Aukstā laikā silti ģērbies!

velku vējjaku,
lietusmēteli.

Es

lieku galvā cepuri.

velku gumijas
zābakus, kurpes.

sienu šalli.

4. Lasi un runā!
Ir auksta un lietaina diena.
Es ņemu somu un
Es eju ... .
Man šodien ... .

.

5. Izrunā ātri un pareizi!
Rudenīgas dienas rudenī.
Rudenī ģērbies rudenīgi!
Taņa un Tenis spēlē tenisu.
Tālis un tētis silti ģērbjas.

ATCERIES!
Kāds laiks?
silts laiks
auksts laiks
Kādā laikā?
siltā laikā
aukstā laikā
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6. Vēro attēlu! Atbildi uz jautājumiem!

Skatieties! Cik skaisti!

kļavas lapa

kastaņi

zīles

Kāds gadalaiks ir zīmējumā?
Kas ir parkā?
Ko dara skolēni parkā?
7. Klausies! Lasi!
Rudenī parkā ir ļoti skaisti.
Rudenī kļavu un ozolu lapas ir , , , .
Cik skaisti

un

! Es tos lasu un lieku

.
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8. Vēro attēlus! Klausies un pabeidz
teikumus!

Rudenī dārzā … .

Rudenī mežā … .

Labrīt!

Labrīt!
Olga

Igors

Ieva

Oļegs

Rudenī parkā … .

Inese

Labrīt!

Eva

Rudenī skolā … .

9. Vēro! Pabeidz teikumus!

Manā grozā ir
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10. Lasi! Kurš vārds vārdu rindā lieks?
Kāpēc?
ābols
pele
lietus

plūme
apse
spēle

sēne
liepa
saule

11. Lasi! Stāsti!
Es lasu

12. Lasi! Saki, vai tu tam piekrīti? Kāpēc?
Es esmu labs lasītājs.
13. Klausies! Runā kopā ar skolotāju!
Arturs Goba

Lapkritī
Bet kļava iesmejas klusi
Stāv parka stūrī kļava
Un ežu papam bilst:
Un lapas zemē ber, –
– Ņem manas dzeltenās
Lai sanāk,
lapas,
Lai sanāk,
Lai tavi ežuki dusot
Lai ķer,
Kā saulē silst!
Kam tāda manta der!
Drīz ezis ar saimi čāpo
Un pukš, un rūc:
– Ko te lai lasa? [..]
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14. Vēro un stāsti! Ko tu ģērb lietainā dienā?
ATCERIES!

gumijas
kurpes
zābaki		

lietusmētelis

cepure

vējjaka

šalle

kleita

bikses

krekls

es ģērbju
tu ģērb
viņš, viņa ģērbj

IZMANTO!
Uzmanīgi!
Nekāp ūdenī!
Līst lietus.
Lietains laiks.
Lietaina diena.

15. Strādā pārī! Vēro un stāsti! Ko bērni dara?

Melita

Antons

Santa

16. Atbildi uz jautājumiem!
Ko tu dari lietainā laikā?
Ko tu ģērb rudenī?
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17. Stāsti, kas pilsētā mainījies! Ko bērni
dara pareizi? Ko – nepareizi? Kāpēc?

Uzmanīgi! Ej pa ietvi!

Brrr! Cik auksti!

18. Strādā pārī! Skaties un salīdzini! Stāsti!

Tenis

Antonam ir cepure, bet Tenim
nav cepures. Antonam ir šalle,
bet Tenim nav … . Antonam
ir zābaki, bet Tenim ir … .
Antonam ir vējjaka, bet Tenim
nav vējjakas. Tenim ir sporta
krekls. Antonam nav sporta
krekla. Antonam un Tenim ir
garas … .

Antons

72
LV1 MG A.indd 72

15.10.13 11:18

4. LATVIJA – ZEME, KURĀ ES dzīvoju

Vitauts Ļūdēns

Kas vēl ir
Latvijai ir liela jūra,
liela jūra.
Latvijai ir lieli meži,
lieli meži,
lieli ezeri un upes.
Un kas vēl ir Latvijai?
Mazas meitenes un zēni,
kuriem lieliem jāaug.
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4.1. KAS IR LATVIJA?
1.Vēro un stāsti!

valsts

galvaspilsēta

novads

2. Vēro Latvijas karti! Klausies un rādi!
Latvija ir mana un tava valsts. Latvijā ir pilsētas un
lauki. Latvijā ir četri vēsturiskie novadi: Kurzeme,
Zemgale, Vidzeme un Latgale. Latvijā ir meži un jūra.
Latvijas galvaspilsēta ir Rīga.
3. Kas vēl ir Latvijā? Vēro karti un nosauc!
Pilsēta

Upe

Daugava
Liel…
Ven…
Gau…
Sal…
Ab…

Rīga
Rēz…
Daug…
Valm…
Vent…
Liep…
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4. Lasi sarunu un turpini!

novads – novadi
pilsēta – pilsētas

Es esmu Ella.
Mana pilsēta ir Talsi.
Es esmu Oto.
Mana pilsēta ir Smiltene.

5. Veido teikumus pēc parauga!
Es dzīvoju Latvijā.
Es dzīvoju Vidzemē.
Es dzīvoju Salaspilī.
6. Lasi! Pasaki, kas ir
nepareizi! Pārveido pareizi!

Upē ir

ATCERIES!

.	Alā ir

Kas?
Kur?
Sigulda Siguldā
Latgale Latgalē
Daugavpils
Daugavpilī
Kas ir? Kā nav?
ir ābols nav ābola
ir zaķis nav zaķa
ir lapsa nav lapsas
ir pīle nav pīles

IZMANTO!

.

Es dzīvoju Latvijā.

Ābelē ir

.

Liepā ir

.

7. Lasi kopā ar skolotāju!
Iemācies no galvas!

Ābelē ir ābols.
Ābelē nav ābola.
Upē ir pīle.
Upē nav pīles.

Koši dzied Rīgas gailis
Rīgas torņa galiņā.
Nāc man līdzi Kurzemē
Dziedāt rožu dārziņā!
(Latviešu tautasdziesma)
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8. Vēro! Lasi! Atbildi uz jautājumiem!
draugi
Skaties, Din, te ir jūra.

Te ir Daugavpils.
Te dzīvo mūsu draugi.

Dima Demidovs
Dins Dābols

dvīņi

Daina Dābola

Kā sauc zēnus? Zēnus sauc … un … .
Kā sauc meiteni? Meiteni sauc … .
Kā sauc dvīņus? Dvīņus sauc … un … .
Ko dara bērni? Bērni vēro … .
Vai bērni ir draugi? Kāpēc?
9. Vēro! Lasi!
Dod man dvieli! Tas ir dvielis.
Tā nav dāvana.
Nē! Tā ir dāvana. Dod man!

dāvana
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10. Klausies! Lasi! Turpini!
Daina, Dins un Dima dzīvo Latvijā.
Es dzīvoju ... .
Mana māmiņa dzīvo ... .
Mēs dzīvojam ... .
11. Vēro un stāsti!
Apsveicu
svētkos!

Paldies par
dāvanu!

IZMANTO!
Daudz laimes!
Priecīgus svētkus!

ATCERIES!

draudzenes

12. Strādā pārī! Lasi un
izdomā, ko tu dāvini!
Es tev dāvinu dāvanu.
Es tev dāvinu … .

medus

bumba

draugs – draugi
draudzene –

draudzenes
es dzīvoju
tu dzīvo
viņš, viņa dzīvo
mēs dzīvojam
es dāvinu (ko?)
tu dāvini

saldumi

13. Saki ātri!

Kas?
medus
saldumi
desa
konfekte

Ko?
medu
saldumus
desu
konfekti

Dušas dvielis drisku driskās!
77
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14. Lasi kopā ar skolotāju!
Jānis Peters

Dzimtene
Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
Kas tev ir Latvija?

puķuzirnis

15. Lasi! Veido teikumus pēc parauga!

…

Anna saka: „Es esmu dzimusi Rēzeknē.”
Anna ir dzimusi Rēzeknē.
Kur ir dzimusi Daina?
Daina saka: „ … .”
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16. Lasi! Atbildi uz jautājumiem!
Kur tu esi dzimis?
Es esmu dzimis … .
Mana dzimtene ir … .

Kur tu esi dzimusi?
Es esmu dzimusi … .
Mana dzimtene ir … .

17. Vēro un atceries!

Latvijas ģerbonis

Latvijas karogs

Latvijas himna ir „Dievs, svētī Latviju!”
IZMANTO!

18. Strādā pārī! Sagatavo
stāstījumu par Latviju!
Latvija ir skaista

Kas?
draugs
dvīnis
pilsēta
meitene

.

Latvijā ir četri vēsturiskie

.

Es dzīvoju … .

ir Latvijas

Kā?
drauga
dvīņa
pilsētas
meitenes

.

Latvija ir pie
. Latvijā ir skaistas
pilsētas: …, …, …, … . Latvijā ir lielas upes: …, …, …,
… . Latvijā ir skaisti ezeri: …, …, …, … .
Latvijā dzīvo labi cilvēki. Es … .
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4.2. LATVIJAS PILSĒTAS
1. Vēro un stāsti!

Jautrā iela

rūķis
baznīca

iela

parks

2. Klausies un lasi!
Rīga ir Latvijas galvaspilsēta.
Rīga ir liela pilsēta.
Rīgā ir lielas un platas ielas.
Rīgā ir skaisti nami un parki.
Rīgā ir skaistas baznīcas.
Rīgā ir mašīnas, tramvaji un trolejbusi.
3. Lasi! Pabeidz teikumus!
Rīgā ir lieli nami.		
Rīgā ir skaisti … .		

Rīgā ir lielas mājas.
Rīgā ir skaistas … .
80
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4. Lasi!
Skaista ir šī pilsēta!

Rūķi, rūķi! Šī pilsēta ir Rīga!
Rīga? Ai, ai, ai! Lieli nami, platas
ielas. Man patīk arī mašīnas.
Rūķiem lieli prieki.
Rūķi, tu proti braukt
ar mašīnu?
Jā, es protu braukt
ar rūķu mašīnu.

5. Izdomā rūķiem vārdus!
Kādus cilvēku vārdus, kas sākas ar ,,R”, tu zini?
Nosauc tos!
6. Izrunā ātri!
Rīgā rati ripo raiti.
Rūķis Rīgā brauc rūķu mašīnā.
7. Lasi un atbildi!
Ra-ta-tā, tra-ta-tā! Kas ir tavā

?
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8. Klausies un lasi! Atkārto!
9. Klausies! Lasi!
Veido teikumus!

Jelgava

uz Jelgavu

Tukums. Es braucu uz Tukumu.
Saldus. Mēs braucam uz Saldu.
Balvi. Viņš brauc uz Balviem.
Talsi. Viņš brauc uz … .
Preiļi. Viņa brauc uz … .

Dobele

uz Dobeli

Varakļāni

Bauska. Es braucu uz Bausku.
Liepāja. Es braucu uz … .
Madona. Es … .
Rēzekne. Tu brauc uz Rēzekni.
Gulbene. Tu brauc uz … .
Smiltene. Tu … .
Ogre. Tu … .

uz Varakļāniem

Daugavpils.
Jūs braucat uz Daugavpili.
Salaspils. Jūs braucat uz … .
Jēkabpils. Jūs … .
Cēsis. Mēs braucam uz Cēsīm.

10. Jautā! Atbildi!
Uz kurieni tu brauc? Es braucu uz Rīgu.
Rīga  Jūrmala  Ventspils  Kuldīga  Jelgava 
Bauska  Alūksne  Valka  Valmiera  Limbaži
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11. Vēro!
Stāsti!

Pa labi ir aptieka un slimnīca.
Pa kreisi ir pasts.
	Taisni priekšā ir parks un
bērnudārzs.
Tālāk ir baznīca.

IZMANTO!
pa labi
pa kreisi
taisni priekšā
tālāk

… ir kafejnīca un … .
… ir … .
… ir … .
… ir … .
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12. Ko es pērku pilsētā? Lasi un atbildi!
.

Rīgā				
Tukumā		
Madonā

.
es pērku 				

Talsos				

.

.

Preiļos 				

.

13. Strādā pārī! Nosauc Latvijas pilsētas!
Pasaki, ko tu pilsētā dari!
Latvijā ir Rīga, Talsi, … .
Es eju uz … .
Es pērku … .
14. Vēro zīmējumus! Lasi un runā!

Es lasu lapas un kastaņus.
Es pērku māmiņai un tētim
burkānus un bietes.
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C

TA

VTA

L

A

JI

V

T

A

55

ER

G

O

55

ERG

O

pastmarka

L

L

O

G

AJ

IV

ER

IV

TA

L

AJI

AJ
55

C vitamīns

55

E

R

G

O

Māmiņa pērk C vitamīnu.
Tētis pērk pastmarku.

ATCERIES!

Skolā raksta burtu „R”.
15. Lasi! Pasaki, par ko
runā bērni!
Kur tu brauksi?
Es braukšu uz pilsētu.
Ko tu tur darīsi?
Es pilsētā pirkšu lielu kaķi.

Šodien es braucu
tu brauc
Rīt
es braukšu
tu brauksi
Kas?
vitamīns
gailis
desa
konfekte

Ko pērk?
vitamīnu
gaili
desu
konfekti

Ko? Kaķi?
Kaķi un lielu kasti ar saldumiem.
Māmiņai es pirkšu C vitamīnu.
Tu nedrīksti ēst saldumus! Ēd ķirbi!
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4.3. ES LASU UN RAKSTU LATVISKI
1. Vēro! Lasi! Atbildi uz jautājumiem!

poga

oga

kliņģeris

gailis

Ko lasa Karlīna? Karlīna lasa ābolus.
Ko lasa Kirils? Kirils lasa ogas.
Ko lasa Kārlis? Kārlis lasa … .
Ko lasa Guna un Gunārs? … un … lasa grāmatu.
Ko tu lasi? Es lasu … .
2. Pabeidz teikumu!
Man patīk lasīt ... .
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3. Lasi!
Grāmata par gaili un Gunu
Gunai Gulbei ir gailis Ģiģis.
Gailim Ģiģim garšo gurķi. Guna
gailim Ģiģim dod gurķi.
Gunai gailis saka: „Paldies, Guna!
Ki-ke-re-gū! Ki-ke-re-gū!” Skolēni
lasa grāmatu par Gunu un gaili.

ATCERIES!
Kas?
Kirils
Ģiģis
Guna
Dace

Kam?
Kirilam
Ģiģim
Gunai
Dacei

4. Lasi jautājumus un atbildi!
Kam ir gailis Ģiģis? Gailis Ģiģis ir Gunai.
Kas garšo gailim Ģiģim? Gailim Ģiģim garšo … .
Ko Guna dod gailim Ģiģim? Guna dod … .
Ko gailis saka Gunai? Gailis saka Gunai: „ … !”
Kas lasa grāmatu? Grāmatu … .
5. Izrunā pareizi!
Ģirtam garšo kliņģeris.
Tīģerim negaršo griķi.
Guna ar Ģirtu spēlē ģitāru.
Ģirtam un Gunai ir skaista ģitāra.
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6. Vēro attēlu! Klausies dzejoli!

lelle

vainags


Vitauts Ļūdēns

Laimiņas valoda
Rīga – tā ir Rīga,
Māmiņa – tā ir māmiņa
Latvija – tā ir Latvija
Laimiņas valodā,
Laimiņas valodā,
tētis – tas ir tētis
un, ja tā labi ieklausās
Laimiņas valodā,
un ja tā labi padomā,
vecmāmiņa –
Diāna, Zane un Mārīte,
tā ir vecmāmiņa,
Krišjānis, Anna runā
vectētiņš – tas ir vectētiņš
Laimiņas valodā,
Laimiņas valodā,
mūsu valodā,
lelle – tā ir lelle
latviešu valodā.
Laimiņas valodā, [..]
Daugava – tā ir Daugava,
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7. Vēro! Lasi, kā saka par mazu un mīļu!

ozols

ozoliņš

māja

mājiņa

rūķis

rūķītis

lelle

lellīte
ATCERIES!

8. Lasi! Pasaki mīļi!
suns
burkāns
maize
māsa

gailis
gurķis
puķe
meita

tīģeris
kāposts
roze
soma

9. Izdomā dzejoli pēc parauga!
Latviešu valodā
Koks – tas ir kociņš,
Bērzs – tas ir … ,
Egle – tā ir eglīte.
Saule – tā ir …
Latviešu valodā.

bērns – bērniņš
draugs – draudziņš
kaķis – kaķītis
māsa – māsiņa
saule – saulīte

Latviešu valodā
Ūdens – tas ir ūdentiņš,
Ezers – tas ir … ,
Jūra – tā ir jūriņa.
Upe – tā ir … .
Latviešu valodā.

10. Strādā pārī!
Atceries un pasaki, kā tevi mīļi sauc ģimenē!
Kā tu mīļi sauc savu māmiņu, tēti, brāli vai māsu?
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11. Vēro attēlus! Klausies latviešu tautas
pasaku!

Laimes māte iet garām
mājai. Viņa dzird, ka mājā
runā: „Mums nav, nav
laimes!”

Laimes māte ieiet mājā.
Tur dzīvo vīrs un sieva.
Laimes māte saka: „Es
izpildīšu jūsu vēlēšanos.”

Sieva: „Es vēlos desu!”
Tūdaļ desa ir uz galda.
Vīrs: „Es vēlos, lai desa
aug tev pie deguna!”
Tūdaļ desa ir pie deguna.

Vīrs: „Es vēlos, lai desa
pazūd!”
Laimes māte: „Laba
vēlēšanās nāk no labas
sirds, slikta – no sliktas
sirds.”
(Pēc latviešu tautas pasakas)
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12. Atstāsti pasaku!
Garām mājai iet …

… ciemos.

Viņa dzird, ka …

… Laimes māte.

Laimes māte ieiet …

… desu uz galda.

Laimes māte izpilda …

… vīrs runā ar sievu.

Sieva vēlas …

… vīra un sievas vēlēšanos.

Vīrs vēlas …

… desu sievai pie deguna.

Laimes māte saka …

… vēlēšanās nāk no sirds.

13. Lasi un turpini!

vēlēšanās

.

Guna lasa pasaku par

.

Guntis raksta pasaku par

Es lasu pasaku par

ATCERIES!

es vēlos
tu vēlies
mēs vēlamies
Kas?
zēns
skola
gailis
saule

.

Es rakstu pasaku par … .

Par ko?
par zēnu
par skolu
par gaili
par sauli

Pasakā (kas?) … vēlas,
lai (kas?) … (ko dara?) … .
(kas?) … izpilda (kā?) … vēlēšanos.
Mani draugi raksta pasaku par … .
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14. Lasi! Mini mīklas!
Mini manu mīklu!
Kamols pār kalnu ripo.
Tā ir saule! Mini manu mīklu!
Dienā augšā, naktī guļ.

15. Vēro zīmējumu! Klausies un mini
mīklas!

Bez kājām iet dienu un nakti.
Kas raud bez acīm?
Ziemā un vasarā zaļi svārki mugurā.
Debesīs māsiņa septiņās krāsās.
16. Mini mīklas! Izdomā mīklu pēc parauga!
Tā ir zila un liela.
Tas ir sarkans un garšīgs.
(Jūra)

(Tomāts)
92
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Jānis
Dana

Antons
Jana

17. Atbildi uz jautājumiem!

Dana
Toms

Kas ir Latvija?
Kur tu esi dzimis?

Toms
Igors
Jānis

Eva
Inese
snotn
A
Dana
Toms
Inese
Jānis
anaJ
Toms
Igors
Dana
Eva
ann
A
Igors
Inese
Toms
Eva

Inese
Igors

!Inese
SEIRECTA

inēloks

LV1 MG A.indd 93

Anna
Antons

Daiga
Tukumā Jana
Antons
Dainis

Māra

sināJ
Jana
Anna
MĒS

ATCERIES!
skolniece

Gulbenē aAntons
naD
Māris

skolnieks

MĒS

skolēni

Rīgā
Tedis

Anna
srogI

MĒS

19. Vēro attēlus! Izdomā
MĒS

SĒM

Jana

smoT

Taņa

gailis

Anna

skolēni
ATCERIES!
skolniece
skolnieks

Eva

skeinloks

Kas ir Latvijas galvaspilsēta?
Kur tu esi dzimusi?

18. Kur katrs dzīvo?

Eva
Igors
Jānis
Dana

eceinloks

Jana
Anna

ķirbis

ATCERIES!
avE
skolniece
mīklas!
skolnieks

skolēni
ATCERIES!
esenI
skolniece
skolnieks
skolēni

māja
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20. Lasi un stāsti!

Es dzīvoju

. Latvijai ir savs

himna. Latvijā ir

,

un

un

.

Latvijas galvaspilsēta ir

. Rīgā ir skaisti

. Rīgā ir zaļi

.
un skaistas

Rīgā ir platas un lielas

.

Latvijā ir daudz pilsētu. Es dzīvoju ... .
Manā pilsētā ir... .
Man patīk Latvija. Man patīk mana pilsēta.
Parkā es lasu

. Mežā es lasu

Skolā es lasu

.

.

Es zinu pasakas un mīklas.
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5. ZIEMASSVĒTKU LAIKS

Māra Cielēna

Ceļā
uz Ziemassvētkiem
– Sniedziņ, sniedziņ,
Uz kurieni tu?
– Uz Ziemassvētkiem
Es lidošu. [..]
– Dziesmiņ, dziesmiņ,
Uz kurieni tu?
– Uz Ziemassvētkiem
Es skanēšu. [..]
– Gaismiņ, gaismiņ,
Uz kurieni tu?
– Uz Ziemassvētkiem
Es spīdēšu. [..]
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5.1. ziema nāk
1. Vēro, lasi un rādi!
sniegpārsla

leduspuķes

sniegs

ledus

putenis

kupena

Ziema. Ir auksti. Snieg balts sniegs. Krīt sniegpārslas.
Uz zemes ir sniegs.
Pūš auksts vējš. Snieg. Laukā ir putenis. Uz zemes ir
lielas kupenas.
Upes un ezerus klāj biezs ledus.
Logos zied leduspuķes.
Saule ir auksta. Tā nesilda.
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2. Lasi! Runā!
Auksts sniegs.

Auksta sniegpārsla.

Auksts

Auksta

Dziļš
Biezs

.
.

.

Dziļa
.

Bieza

.
.

3. Lasi un stāsti!

Ziemā snieg sniegs. Ziemā krīt
sniegpārslas. Ziemā … .

ATCERIES!
Zied kaktuss.
Zied leduspuķes.
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4. Vēro! Lasi un stāsti!

kažoks

mētelis

džemperis

cimdi

zeķes

Man ir biezs

. Man ir silta
. Vēl man ir gari

un mīksti, pūkaini

Man ir siltas
pūkaina, mīksta
silti, īsi

bikses

un biezs

, silta

. Man ir bieza

un silti

.

. Man arī ir
. Vēl man ir

.
98

LV1 MG B.indd 98

15.10.13 11:08

5. Strādā pārī! Veido dialogu par ziemu! Runā!

Šodien ir … laiks. Lēni krīt … .
Laukā ir … . Es velku … .
Es eju pastaigāties.

ATCERIES!
slidens

6. Strādā pārī! Veido dialogu!
Silti saģērbies!		

Kāds ārā laiks?

Es eju pastaigāties.

Auksts. Snieg un puteņo.
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7. Vēro! Lasi! Stāsti!

Kādas kupenas!
Snieg sniegs!
Īsts putenis!

Cik skaisti!

Ai, auksti!
Salst deguns!

Kur šalle?
Apsien šalli!

Man patīk sniegs!

Ārā auksti.
Skaties, kāds sniegs!

Ledus ir slidens!

Uzmanīgi, turies!

Nenokrīti!

Kā slīd! Slidens!
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8. Vēro! Ko ģērbj aukstā laikā? Lasi un
stāsti!
Es

ATCERIES!
ģērbt = vilkt

uzlieku

Kas?
kažoks
mētelis
jaka
zeķe

apsienu
velku

Ko velku?
kažoku
mēteli
jaku
zeķi

silts kažoks
silti cimdi
silta vējjaka
siltas bikses

9. Strādā pārī!
Stāsti, ko aukstā laikā
ģērbj tavs draugs vai
draudzene!

IZMANTO!

Manu draugu sauc … . … ziemā
silti ģērbjas. Viņš velk siltu
un
uzliek

,

. … velk siltus
un apsien

,
.

Tagad
es velku, apsienu,
uzlieku (ko?)
tu velc, apsien,
uzliec (ko?)
viņš, viņa velk,
apsien, uzliek (ko?)

Manu draudzeni sauc … . Aukstā
laikā viņa silti ģērbjas. Viņa … .
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5.2. GATAVOJAMIES SVĒTKIEM
1. Vēro! Lasi jautājumu un atbildi!
Ko tu līmē?

Ko tu griez?

griež
Ko tu zīmē?

Ko tu krāso?

zīmē

līmē
krāso

čiekurs

zvaigznīte

Es līmēju zvaigznīti.

Es zīmēju čiekuru.
.

Es griežu
Es līmēju

.

zvaniņš

Es izgriežu
Es krāsoju

.
.
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2. Skaties!
Lasi! Tā saka par
kaut ko mazu un mīļu! Turpini!

zvans – zvaniņš

čiekurs – čiekur...

bumba – bumbiņa

rūķis – rūķītis

egle – eglīte

sniegpārsla –
sniegpārsl...

cālis – cāl...

cimds – cimd...

māsa – mās...

zaķis – zaķ...

zvaigzne – zvaigzn... saule – saul...

3. Lasi!
Čiks cep cepumus. Žagata Čirka lasa čiekurus.
Zīlītes čiepst: „Čir, čir, čir, auksti!”
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4. Vēro un lasi!

virtene

rotājums

eglīte

nazis

Skolēni gatavo rotājumus. Viņi zīmē un krāso ar
zīmuļiem. Skolēni krāso zvaigznītes.
ar šķērēm.

Viens zēns griež

Bērni izgriež saulīti, zvaigznīti, čiekuru un zvaniņu.
Viņi līmē
,
līmi.
Skolēni gatavo

,

un

. Bērni līmē ar

.

Ar to viņi rotā klasi un

.
104
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5. Strādā pārī! Jautā un atbildi!
Ar ko tu
zīmē?

krāso?

griez?

līmē?

Es
zīmēju ar

krāsoju ar

griežu ar

līmēju ar
E

LĪM

E

LĪM

ATCERIES!

6. Lasi! Stāsti!

Kas?
zīmuļi
šķēres
krāsas

Zane griež papīru.
Žanis līmē virteni.

zīmē

.

krāso
Vlada ēd

IZMANTO!

.

Ko tu zīmē?
Es zīmēju māsu.
Ko tu līmē?
Es līmēju cāli.
Ko tu krāso?
Es krāsoju sauli.
Ko tu griez?
Es griežu ābolu.

.

Valdis griež

.

Valdis līmē

.

Centis zīmē

.

Cilda zīmē

Ar ko?
ar zīmuļiem
ar šķērēm
ar krāsām

.
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7. Vēro un lasi!

kārbiņa

apsveikums

dāvanu maiss

Tuvojas Ziemassvētki. Skolēni gatavo dāvanas.
Es gatavoju kārbiņu. Re, cik glīta!
Jā, skaista! Paskaties!
Cik skaistas sniegpārslas es izgriezu!
Es zīmēju apsveikumu. Tā būs dāvana vecmāmiņai.
Es līmēju dāvanu maisiņu. Tas konfektēm.
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Es arī zīmēju apsveikumu.
Es gatavoju virteni. Es zīmēju,
krāsoju, griežu un līmēju.

8. Vēro! Stāsti, kādas dāvanas gatavo bērni!

LĪME

Centis zīmē čiekuru.
Centis gatavo dāvanu.

IZMANTO!

9. Pastāsti, kādas dāvanas
tu gatavo!
10. Izsaki savu prieku par
dāvanu!
Cik skaists … ! Cik skaista … !

Tagad
es gatavoju
tu gatavo
viņš, viņa gatavo
es lieku
tu liec
viņš, viņa liek
Cik skaists!
Cik skaista!
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11. Vēro un lasi! Stāsti!

Kādas dāvanas viņi gatavoja vakar?
Ieva

Zane vakar gatavoja rotājumu.
Žanis vakar gatavoja zvaniņu.
Centis … .
Cilda … .
Valdis … .
Es vakar gatavoju … .

dāvanas

Ko tu dari svētkos?
Es runāju dzejoli.
Es dziedu dziesmu.
Es spēlēju spēli.
Es eju ciemos.
Es cepu piparkūkas.
Es palīdzu māmiņai.
108
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12. Lasi! Iemācies dzejoli no galvas!

Vilis Plūdonis

Ziemassvētku gaidās
Māsiņ, vai tu zini ko,
Nestāsti tik citiem to!
Eglīti jau rūķītis
Mums uz svētkiem atnesis.
Nejauši to ieraudzīju
Vakar es, kad laukā biju:
Malkas šķūnītis bij vaļā.
Skatos – eglīte stāv zaļa.
Nu vairs, māsiņ, šaubu nav:
Ziemassvētki klātu jau. [..]

IZMANTO!
Vakar
es gatavoju
tu gatavoji
viņš, viņa gatavoja
mēs gatavojām
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5.3. ZIEMASSVĒTKI KLĀT!
1. Lasi un stāsti!

piparkūka

pīrādziņš

svecīte

bumbiņa

Drīz būs Ziemassvētki. Visi gatavojas svētkiem. Žanna
un tētis istabā rotā egli. Grozā ir rotājumi –
,

,

Eglē ir

,

.
un

. Cik skaista

Māmiņa un Zigurds strādā virtuvē. Viņi cep
.
Cik garšīga

,

! Cik garšīgs

!
un

! Ņam, ņam, ņam!
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2. Lasi! Stāsti!
Es
rotāju
(ko?)

egli

lieku
(ko?)

sveces

čiekurus

iekaru
(ko?)

zvaniņus

zvaigznītes

Es
cepu
(ko?)

gatavoju
(ko?)

piparkūkas pīrādziņus apsveikumus

3. Lasi un iemācies
no galvas!

cepumus

dāvanas

IZMANTO!
Kas?
piparkūkas
cepumi

Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemassvētku vakarā;
Pīrāgam nabagam
Abi gali nodeguši.

Ko cep?
piparkūkas
cepumus

(Latviešu tautasdziesma)
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4. Lasi!

aita

rotaļlieta

rotaļa

Re, interesanta rotaļa!
Kāda rotaļa?
„Vilki un aitas”.
Kur to spēlē?
Rotaļu spēlē laukā,
klasē, sporta zālē.
Kā spēlē rotaļu?
Es zinu noteikumus.
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5. Vēro! Lasi un spēlē!
Rotaļa „Vilks un aitas”

Aitas skrien, vilks ķer.
Kuru noķer, tā kļūst
par vilku.
Rotaļu spēlē, kamēr
visas aitas noķer.
6. Vēro! Nosauc rotaļlietas! Nosauc
rotājumus!

Rotaļlieta
Rotājums
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7. Vēro! Lasi!
Ziemassvētku vakars. Ģimene mājās.
Bērni priecājas par eglīti.
Kad atnāks Ziemassvētku vecītis?
Es arī gaidu Ziemassvētku vecīti.
Viens, divi, trīs – klāt viņš būs drīz!

Atveras durvis, un ienāk Ziemassvētku vecītis.
Labvakar! Vai mani gaidījāt?
Gaidījām,
gaidījām!

Mēs izrotājām eglīti.

Vai labi mācījāties?
Jā! Mācījāmies un gaidījām Ziemassvētkus.
Ko protat?
Zinām dzejoļus un dziesmas.
Esat pelnījuši dāvanas! Lūdzu!
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8. Vēro! Stāsti, ko gaida bērni!
IZMANTO!
Priecīgus
Ziemassvētkus!
Apsveicu
Ziemassvētkos!
Paldies par dāvanu!

			 gaida (ko?)

9. Ko gaidi tu?
Stāsti!

ATCERIES!

10. Vēro! Stāsti, kādas
dāvanas bērni saņem!

spožs = mirdzošs

11. Iemācies dzejoli no galvas!
Dzidra Rinkule-Zemzare

Vai tu zini, eglīte,
Cik tu tagad skaista?
Spožas, spožas svecītes
Tavos zaros laistās.
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12. Lasi un stāsti!
Ziema. Snieg

. Uz zemes lielas

.

nesilda. Auksti.
, siltus

Es silti saģērbjos. Es uzvelku
uzlieku

, apsienu

,

. Es eju laukā.

Drīz būs Ziemassvētki. Es gatavoju rotājumus: zīmēju,
krāsoju, griežu un līmēju

Tad es rotāju

,

,

,

.

. Cik tā ir skaista!

Es gatavoju

. Es zīmēju

Palīdzu māmiņai cept

un

.

.

. Zinu dzejoli. Dzejolis būs dāvana
Es ļoti gaidu
Ziemassvētku vecītim.
Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu!
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6. ZIEMAS prieki

Rainis
Sniega diena
Diena jauku jaukā –
Laukā! Visi laukā!
Snigu, snigu, snigu,
Kā sniedziņš snieg!
Kājas stigu, stigu,
Sniedziņā stieg.
Slidu, slidu, slidu,
Kā slidas slīd.
Laižas lidu, lidu,
Palec un krīt.
Diena jauku jaukā –
Laukā! Visi laukā!
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6.1. LAIMĪGU JAUNO GADU!
1. Vēro un stāsti!

2. Strādā pārī!
Novēliet viens otram laimīgu Jauno gadu!
Nosauciet korī gadalaikus!
Nosauciet korī mēnešus!
3. Lasi! Atbildi uz jautājumu!
Gadalaiki
Kādam tēvam bija četri bērni – divas meitas un
divi dēli. Meitas sauca Ziema un Vasara. Dēlus sauca
118
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Pavasaris un Rudens. Tēvs katram
bērnam iedeva trīs rūķus.
Vecākā meita Ziema saņēma Janvāri,
Februāri, Decembri un baltu mēteli.
Vecākais dēls Pavasaris no tēva saņēma
Martu, Aprīli un Maiju. Viņa mētelis bija gaiši zaļš.
Jaunākā meita Vasara saņēma Jūniju, Jūliju un
Augustu. Tēvs viņai uzdāvināja puķu mēteli.
Jaunākajam brālim Rudenim palika Septembris,
Oktobris, Novembris. Tēvs iedeva viņam skaistāko mēteli
sarkanā, oranžā, dzeltenā un brūnā krāsā.
Kādā krāsā ir katra gadalaika
mētelis?
4. Vēro! Lasi un
turpini sarunu!
Es esmu Ziemas rūķis.

Ziemas mēneši ir ... .
Es esmu Pavasara rūķis.

Pavasara mēneši ir ... .
Es esmu Vasaras rūķis.

Vasaras mēneši ir ... .
Es esmu Rudens rūķis.

Rudens mēneši ir ... .

ATCERIES!
Kas?
Kad?
janvāris janvārī
februāris februārī
marts
martā
aprīlis
aprīlī
maijs
maijā
jūnijs
jūnijā
jūlijs
jūlijā
augusts augustā
septembris

septembrī
oktobris oktobrī
novembris

novembrī
decembrisdecembrī
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5. Izpēti kalendāru! Nosauc nedēļas dienas
pēc kārtas!

Skaiti dienas!
Pirmā diena ir pirmdiena.
Otrā diena ir otrdiena.

Trešā diena ir … .

6. Strādā pārī! Pabeidz teikumus!
Pirmdien es skolā

.

Otrdien es mājās

.

Trešdien un ceturtdien
mēs pēc stundām ejam uz

.
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7. Izrunā pareizi!
Jēkabpilī jūnijā zied jasmīni.
Jūrmalā jūlijā šalc jūra.
8. Vēro un stāsti!

9. Strādā pārī!
Nosauc gada
mēnešus
pēc kārtas!
Pirmais mēnesis
ir janvāris.
Otrais mēnesis … .
Trešais … .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IZMANTO!

IZMANTO!

Kurš?
pirmais
otrais
trešais
ceturtais
piektais
sestais
septītais
astotais
devītais
desmitais
vienpadsmitais
divpadsmitais

Kura?
pirmā
otrā
trešā
ceturtā
piektā
sestā
septītā
astotā
devītā
desmitā
vienpadsmitā
divpadsmitā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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10. Vēro un stāsti!

četri
pavasaris

vasara

gads

dalaik

i

ga

ziema
11. Mini mīklas!

rudens

Abi gali balti, vidus zaļš.
Kas paliek vecs, bet atnāk no jauna?
12. Lasi kopā ar skolotāju!
Kā jūs man maksāsiet?
Es nedēļu izdziedāšu.
Pirmā diena, otrā diena,
Te trešdiena, ceturtdiena,
Te piektdiena, te sestdiena,
Te nedēļa pagalam.
(Latviešu tautasdziesma)
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13. Atbildi uz jautājumu!
Kuras dienas ir brīvdienas?
14. Vēro un lasi mīklu!
Liels, liels ozols
Divpadsmit zaru,
Katrā zarā četri perēkļi,
Katrā perēklī
Septiņas olas,
Katrai olai
Savs vārds.

IZMANTO!

(Latviešu tautas mīkla)

15. Lasi! Atbildi uz
jautājumiem!
Kas ir ozola zari mīklā?
Ozola zari ir … .
Vienā gadā ir divpadsmit mēneši.

Kas?
Kad?
pirmdiena pirmdien
otrdiena
otrdien
trešdiena trešdien
ceturtdiena ceturtdien
piektdiena piektdien
sestdiena sestdien
svētdiena svētdien
brīvdiena

brīvdienā

Kāpēc katrā zarā ir četri perēkļi?
Četri perēkļi ir … .
Vienā mēnesī ir četras nedēļas.
Kāpēc perēklī ir septiņas olas?
Septiņas olas ir septiņas dienas.
… ir septiņas dienas.

ATCERIES!
ligzda = perēklis

Nosauc katras „olas” vārdu!
Pirmā … ir … . Otrā … .
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6.2. MĒS SLĒPOJAM UN SLIDOJAM
1. Vēro! Lasi! Pabeidz teikumus!

ceļ sniegavīru

slidas

Janai un Jurim ir
Justīnei ir
Rendijam ir

brauc ar ragavām

slēpes

slido

slēpo

ragavas

. Viņi slido.
. Viņa slēpo. Andrejam un
. Viņi brauc ar ragavām. Ziemā

ir daudz sniega. Jānis un Juta ceļ

. Viņiem patīk

ziema.
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2. Vēro! Stāsti par zīmējumiem! Pasaki, kas
ir pareizi, kas – nepareizi!

Ir ziema. Bērni brauc …
no kalna. Bērniem ir silti …
un siltas … . Tas ir pareizi.
Zied … . Tas nav pareizi.
Tā nevar būt!

Snieg … . Ir … . Tas ir
pareizi.
Sniegavīram ir silta … .
Tas … pareizi.

… brauc no
kalna.
Viņa … .
Tas ir pareizi.

ATCERIES!
es slidoju, slēpoju,
braucu ar ragavām
tu slido, slēpo,
brauc ar ragavām
viņš, viņa, viņi,
viņas slido, slēpo,
brauc ar ragavām

Zēns … .
Viņam ir … .
Tas … pareizi.

mēs slidojam,
slēpojam,
braucam
ar ragavām
125
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3. Lasi!
ogļu acis

burkāna deguns

pikojas

sniega pika

Ziemas prieki
Mājas darbi izpildīti! Nu var skriet ārā. Justīne, Juta un
Rendijs taisa sniega pikas. Viņi pikojas. Jana un Juris jau
pagalmā.
„Celsim sniegavīru!”
„Vēl ogļu acis un burkāna deguns! Sniegavīrs gatavs!”
Juris priecājas.
„Tagad uz kalnu! Vizināsimies!” Jana sauc.
4. Vēro attēlu un pabeidz teikumus!
Bērni ceļ ... .
Sniegavīram ir ... acis un ... deguns.
Sniegavīru sauc ... .
Sniegavīrs sargā bērnu ... .
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5. Pabeidz teikumus!
Ziemā bērni ... . Es ziemā ... . Tu ziemā ... .
6. Kādi ir tavi ziemas prieki? Vēro un stāsti!
Ziemā

7. Kādi ir tavi ziemas darbi? Vēro un stāsti!
Ziemā es
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8. Vēro! Lasi un stāsti!

vārti

hokejists

vārtsargs

helikopters

9. Lasi! Papildini teikumus!
Harijs, Hugo, Mihails un … spēlē hokeju.
Viņi ir… . Viņi … vienā komandā.
… ir vārtsargs. Viņš sargā vārtus. Harijs, Hugo, Mihails
un Jānis ir draugi. Viņi labi spēlē hokeju. Viņi ir laba
komanda.
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10. Lasi!
Hallo, Vilhelm!
Vai skaties hokeja spēli?
Nē, kas spēlē?
Rīgas „Dinamo” un Liepājas komanda.

11. Lasi un turpini!
Hallo! Vai Helēna?
Jā! Helēna klausās.
Ko tu dari?
Es skatos ... .
Kāds ir rezultāts?
…

12. Strādā pārī! Veido telefona sarunu
par hokeja spēli!
13. Izrunā pareizi!
Hannai un Helēnai garšo halva.
Hugo un Henrijs spēlē šahu.
Hermanis runā ar Hermīni.
Hermanim patīk hokejs.
Hermīnei patīk haizivs.
129
LV1 MG B.indd 129

15.10.13 11:09

14. Vēro! Lasi jautājumus! Stāsti!

Kāds gadalaiks ir zīmējumā?
Kā zēns apģērbies?
Vai viņam patīk ziema?

Kāds ir laiks?
Ko zēns dara?

15. Lasi! Atrodi tekstā vietu katram teikumam!
Jānītis slēpo
Sasnidzis sniegs. Tēvocis Antons
iet uz jūru. Viņš dzird Jānīša balsi:
…
Jānītis laižas ar slēpēm no kalna.
Pēc brīža viņš jau ir lejā:
…

Slēpes slīd tik ātri,
ka sniegs put!
Nu, vai nogāzos?
Tēvoci Anton,
skaties!

Jānītis priecājas par ātro
braucienu:
…
130
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16. Vēro attēlus! Stāsti par ziemas priekiem!

17. Pabeidz teikumus!
Man … ziema. Es ziemā priecājos par … . No sniega es
ar

un

Mēs

ceļu

. Mēs taisām arī sniega .

. Man ir

braukt ar
Ziemassvētkus,

un

un

. Man patīk
. Ziemā es gaidu

un

.
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6.3. KO DARĀM, KAD LAUKĀ SALST?
1. Lasi un stāsti!

žagata

sarma

vārna

sals

Šodien Latvijā ir liels sals. Ārā ir ļoti auksti. Upes ir
aizsalušas. Upes klāj biezs ledus. Laukus klāj dziļš sniegs.
Pūš auksts vējš. Bērni istabā spēlē galda spēles.
2. Vēro un stāsti!

spēlētājs

galda spēle

metamais kauliņš

spēles kauliņš
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3. Strādā pārī! Izvēlies vienu galda spēli!
Izstāsti galda spēles noteikumus!
Galda spēles nosaukums ir

9

„Cirks”.

„ … ”.

1 3 8 6
9
9
2
1 513 843 86 6
9 9 9
2 2
5 54 4

„Loto”.

„Dambrete”.

Spēli spēlē
3 spēlētāji.

2 spēlētāji.
4 spēlētāji.

... spēlētāji.

Spēli sāk tas spēlētājs,
... .

kurš uzmet 6 punktus.
kuram ir melnais kauliņš.
Uzvarētājs ir tas spēlētājs,
kurš pirmais beidz spēli.

... .

kuram paliek kauliņi.
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4. Klausies! Lasi!
Zaķa derības ar salu
Bija ļoti auksta ziema. Zaķis satika salu un lielījās: „Es
esmu stiprs. Es no tevis nebaidos.” Sals dusmojās un sacīja
zaķim: „Es tevi nosaldēšu!”
Zaķis viņam pretī: „Nevarēsi vis!”
Abi strīdējās. Sals ar zaķi noslēdza derības, ka zaķi
nosaldēs. Zaķis bija ar mieru.
Sals sāka saldēt. Zaķis
vārtījās pa sniegu un sauca:
„Man ir silti! Man ir karsti!”
Sals nodomāja: „Nu gan
zaķis ir stiprs,” un saldēja,
cik spēka.
Zaķim no aukstuma
gandrīz acis izsprāga ārā.
Bet viņš tikai sauca: „Man
ir silti! Man ir karsti!”
Sals piekusa saldēt, bet
zaķis nenosala. Sals zaudēja
derības, bet zaķis uzvarēja.
Tikai zaķim no tās dienas
uz visiem laikiem acis ir uz āru izspiedušās.
(Pēc latviešu tautas pasakas)

5. Atbildi uz jautājumiem!
Par ko ir pasaka? Pasaka ir par … un … derībām.
Ko darīja sals? Sals … .
Ko darīja zaķis?
Kā beidzās abu derības?
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6. Atstāsti pasaku! Izmanto dotos vārdus un
teikumus!

Aukstā ziemā satikās
sals

Abi

zaķis
sastrīdējās

saderēja

teica:
“Es tevi nosaldēšu!”

„Nevarēsi vis!”
Zaķis

Sals
ļoti stipri saldēja
Sals
piekusa saldēt

vārtījās sniegā un sauca: „ ... !“
Zaķim
bija auksti, bet
viņš nenosala
acis ir uz āru
izspiedušās

zaudēja derības

uzvarēja derībās

7. Kad par cilvēku saka – bailīgs
kā zaķis?

ATCERIES!
Ko darīju (vakar)?
nosaldēju
nodomāju
nenosalu
sastrīdējos
Ko darīšu (rīt)?
nosaldēšu
nodomāšu
nenosalšu
sastrīdēšos
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8. Vēro un stāsti!

delfīns

fotoaparāts

flauta

9. Lasi un pabeidz teikumus!
Francis un Fanija skatās (ko?)
Francis lasa grāmatu
Pifs ir skaists

.
.

.

Fanija filmē filmu par (ko?)
Frīda spēlē (ko?)

.

.
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10. Lasi un pabeidz sarunu!
Man patīk futbols.
Es spēlēju (ko?)... .

Man futbols nepatīk. Es spēlēju (ko?)... .
Man arī patīk (kas?) ... . Es spēlēju (ko?)... .
IZMANTO!

11. Atbildi uz jautājumiem!

Man patīk (kas?) ...
Es spēlēju (ko?) ...

Kas tev patīk?
Ko tu spēlē?
12. Lasi! Mini mīklu!
Maza, maza sieviņa franciski runā:
„Žag-fut! Žag-fut!”
13. Izrunā pareizi!
Feja Fanija filmē delfīnu Franci.
Delfīns Francis fejai Fanijai patīk.

ATCERIES!
Kas?
futbols
delfīns
flauta
spēle

Ko?
futbolu
delfīnu
flautu
spēli
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14. Lasi! Papildini teikumus! Stāsti!
Gadā ir ... gadalaiki: ziema, …, … un … .
Katrā gadalaikā ir trīs … .
Ziemas mēneši ir …, …, … .
Gada pirmais mēnesis ir … .
Februāris ir … mēnesis, bet decembris ir … mēnesis.
Katrā mēnesī ir četras … .
Katrā nedēļā ir septiņas … .
Darba dienas ir …, …, …, … un … .
Brīvdienas ir … un … .

Ziema ir … gadalaiks.
Ziemā
Es ceļu

,

,

,

,

. Sniegavīram ir burkāna

melnas ogļu

. Cepure ir

Ziemā es lasu

,

.
,

Es … dažādas spēles:

.

un rakstu

.
.

Ziemā man patīk … .
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VĀRDNĪCA
1. Es esmu skolēns
Arlabunakti!
astoņi/-as
autobuss/-i
braukt, braucu, brauc, brauc,
braucam, braucat
burtnīca/-as
četri/-as
desmit
deviņi/-as
divi/-as
dzeltens/-a; dzelteni/-as
dzēšamgumija/-as
dzīvot, dzīvoju, dzīvo, dzīvo,
dzīvojam, dzīvojat
es (esmu)
flomāsters/-i
gaidīt, gaidu, gaidi, gaida, gaidām,
gaidāt
gājēju pāreja/-as
grāmata/-as
iet (kājām), eju, ej, iet, ejam, ejat
klase/-es
krāsa/-as
krītiņš/-i
krustojums/-i
Labdien!
Labrīt!
Labvakar!
lauki
liels/-a; lieli/-as
lineāls/-i
līme
luksofors/-i
Lūdzu!
mans/-a; mani/-as
mašīna/-as

mazs/-a; mazi/-as
māja/-as
mēs (esam)
motocikls/-i
nams/-i
ota/-as
Paldies!
papīrs
penālis, penāļi
pieci/-as
pietura/-as
pildspalva/-as
pilsēta/-as
plastilīns
sarkans/-a; sarkani/-as
saukt, sauc (mani, tevi, viņu)
septiņi/-as
seši/-as
skola/-as
skolnieks/-i, skolniece/-es, skolēns/-i
skolotājs/-a; skolotāji/-as
soma/-as
stāvēt, stāvu, stāvi, stāv, stāvam,
stāvat
Sveiks!
šķēres
tas/-tā; tie/tās
tavs/-a; tavi/-as
tramvajs/-i
trīs
trolejbuss/-i
tu (esi)
Uz redzēšanos!
uzvārds
vārds
velosipēds/-i
viens/-a
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gulta/-as
guļamistaba/-as
ģimene/-es
istaba/-as
jumts/-i
kakls/-i
kaķis/-i
2. Es nāku no savām
kāja/-as
mājām...
kāpnes
acs/-is
klāt (gultu), klāju, klāj, klāj,
aiz
klājam, klājat
apelsīns/-i
krēsls/-i
arbūzs/-i
lampa/-as
atslēga/-as
ledusskapis/ ledusskapji
Atvaino! Atvainojiet!
atvērt, atveru, atver, atver, atveram, lēkt, lecu, lec, lec, lecam, lecat
logs/-i
atverat
makšķere/-es
auss/-is
mati
ābols/-i
mazgāties, mazgājos, mazgājies,
brālēns/-i
mazgājas, mazgājamies,
brālis/ brāļi
mazgājaties
brokastis
celties, ceļos, celies, ceļas, ceļamies, mācīties, mācos, mācies, mācās,
mācāmies, mācāties
ceļaties
māja/-as
dators/-i
mākonis/ mākoņi
deguns/-i
māmiņa/-as
dēls/-i
mārīte/-es
diena/-as
māsa/-as
dīvāns/-i
māsīca/-as
durvis
meita/as
dzīvoklis/ dzīvokļi
mēness
ēst, ēdu, ēd, ēd, ēdam, ēdat
mugura/-as
galds/-i
mušmire/-es
galva/-as
mute/-es
garšot, garšo
pa kreisi
glezna/-as
pa labi
govs/-is
pagalms/-i
grīda
paņemt, paņemu, paņem, paņem,
grozs/-i
vilciens/-i
viņš, viņa, viņi, viņas (ir)
zaļš/-a; zaļi/-as
zīmēšanas albums/-i
zīmulis/ zīmuļi
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paņemam, paņemat
pie
Piedod! Piedodiet!
piere/-es
pietupties, pietupjos, pietupies,
pietupjas, pietupjamies,
pietupjaties
pirksts/-i
plecs/-i
pļava/-as
pusdienas
rīts/-i
roka/-as
skriet, skrienu, skrien, skrien,
skrienam, skrienat
skurstenis/ skursteņi
soļot, soļoju, soļo, soļo, soļojam,
soļojat
spogulis/ spoguļi
stāvs (pirmais, otrais, trešais,
ceturtais)
tante/-es
televizors/-i
tētis/-i
tēvocis/ tēvoči
ugunskurs/ -i
upe/-es
uz
vaigs/-i
vakariņas
vakars/-i
vanna/-as
vannasistaba/-as
vecmāmiņa/-as
vectēvs/-i
vēders/-i
viesistaba/-as
vingrot, vingroju, vingro,vingro,

vingrojam, vingrojat
virtuve/-es
zem
zobs/-i
3. Rudens dāvanas
auksts/-a; auksti/-as
ala/-as
auglis/ augļi
avene/-es
ābele/-es
banāns/-i
baravika/-as
bērzs/-i
biete/-es
brūns/-a; brūni/-as
bumba/-as
bumbieris/-i
burkāns/-i
cepure/-es
dārzenis/ dārzeņi
dārzs/-i
derīgs/-a; derīgi/-as
egle/-es
ezis/ eži
gumijas zābaki
gurķis/-i
ģērbt, ģērbju, ģērb, ģērbj, ģērbjam,
ģērbjat
iet, eju, ej, iet, ejam, ejat
indīgs/-a; indīgi/ -as
kartupelis/kartupeļi
kastanis/kastaņi
kļava/-as
ķirbis/ķirbji
lapsa/-as
lasīt, lasu, lasi, lasa, lasām, lasāt
lācis/ lāči
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lietains/-a; lietaini/-as
lietus
lietusmētelis/ lietusmēteļi
lietussargs/-i
mušmire/-es
nebaidīties, nebaidies!nebaidieties!
ņemt, ņemu, ņem, ņem, ņemam,
ņemat
oranžs/-a ; oranži/-as
ozols/-i
parks/-i
pastaigāties, pastaigājos,
pastaigājies, pastaigājas,
pastaigājamies, pastaigājaties
pārdevējs/-a
pārdot, pārdodu, pārdod, pārdod,
pārdodam, pārdodat
pele/-es
peļķe/-es
pircējs/-a; pircēji/-as
pirkt, pērku, pērc, pērk, pērkam,
pērkat
plūme/-es
priede/-es
pupa/-as
raža
redzēt, redzu, redzi, redz, redzam,
redzat
sēne/-es
silts/a; silti/-as
sīpols/-i
skaists/-a; skaisti/-as
sports
šahs
šalle/-es
teniss
tomāts/-i
upene/-es

vārna/-as
vāvere/-es
vējjaka/-as
vilks/-i
zaķis/-i
zīle/-es
4. Latvija – zeme, kurā es
dzīvoju
aptieka/-as
baznīca/-as
bērnudārzs/-i
dāvana/-as
desa/-as
dot, dodu, dod, dod, dodam, dodat
draugs/-i, draudzene/-es
dvielis/ dvieļi
dzimšanas diena
dzimt, esmu dzimis/-usi
dzimtene
ēka/-as
galvaspilsēta/-as
ģerbonis/ ģerboņi
himna/-as
iela/-as
jūra/-as
kafejnīca/-as
karogs/-i
konfekte/-es
lelle/-es
liels/-a; lieli/-as
maize
medus
mežs/-i
mīkla/-as
novads/-i
oga/-as
pasaka/-as
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pasts
poga/-as
rūķis/-i
saldumi
siers
slimnīca/-as
taisni priekšā
teātris/-i
uz priekšu
vainags/-i
valoda/-as
valsts/-is
veikals/-i
vēlēšanās
vēlēties (dāvanu), vēlos, vēlies,
vēlas,vēlamies, vēlaties
5. Ziemassvētku laiks
aita/-as
apsiet, apsienu, apsien, apsien,
apsienam, apsienat
apsveikums/-i
biezs/-a; biezi/-as
bikses
cālis/ cāļi
cepums/-i
čiekurs/-i
džemperis/-i
gaidīt, gaidu, gaidi, gaida, gaidām,
gaidāt
gatavot, gatavoju, gatavo, gatavo,
gatavojam, gatavojat
griezt, griežu, griez, griež, griežam,
griežat
iekārt (zvaniņu), iekaru, iekar,
iekar, iekaram, iekarat
kažoks/-i
kārbiņa/-as

krāsot, krāsoju, krāso, krāso,
krāsojam, krāsojat
kupena/-as
ledus
leduspuķe/-es
likt (svecīti), lieku, liec, liek, liekam,
liekat
līmēt, līmēju, līmē, līmē, līmējam,
līmējat
mētelis/ mēteļi
mīksts/-a; mīksti/-as
nazis/ naži
palīdzēt, palīdzu, palīdzi, palīdz,
palīdzam, palīdzat
piparkūka/-as
pīrādziņš/-i
putenis/ puteņi
rotaļa/-as
rotaļlieta/-as
rotājums/-i
rotāt, rotāju, rotā, rotā, rotājam,
rotājat
sniegpārsla/-as
sniegs
spēle/-es
svecīte/-es
uzlikt, uzlieku, uzliec, uzliek,
uzliekam, uzliekat
vilkt (mēteli), velku, velc, velk,
velkam, velkat
zeķe/-es
zīmēt, zīmēju, zīmē, zīmē, zīmējam,
zīmējat
zvaigznīte/-es
zvaniņš/-i
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6. Ziemas prieki
aprīlis
astotais/-ā; astotie/-ās
augusts
auksti
auksts/-a ; auksti/-as
brīvdiena/-as
ceturtais/-ā; ceturtie/-ās
ceturtdiena/-as
cirks
dalībnieks/-i
dambrete
darbdiena/-as
decembris
delfīns/-i
desmitais/-ā; desmitie/-ās
devītais/-ā; devītie/-ās
divpadsmitais/-ā; divpadsmitie/-ās
februāris
filma/-as
flauta/-as
fotoaparāts/-i
futbols
gads/-i
helikopters/-i
hokejists/-i
hokejs
janvāris
jūlijs
jūnijs
kalendārs/-i
kauliņš/-i
ligzda/-as
loto
maijs
marts
mēnesis/ mēneši
nosalt, nosalstu, nosalsti, nosalst,

nosalstam, nosalstat
novembris
oktobris
ola/-as
otrais/-ā; otrie/-ās
otrdiena
pavasaris
piektais/-ā; piektie/-ās
piektdiena/-as
gadalaiks/-i
pika/-as (sniega)
pikoties, pikojos, pikojies, pikojas,
pikojamies, pikojaties
pirmais/-ā
pirmdiena/-as
ragavas
rudens/ rudeņi
saderēt - noslēgt derības, noslēdzu
derības, noslēdz derības, noslēdz
derības, noslēdzam derības,
noslēdzat derības
saldēt, saldēju, saldē, saldē,
saldējam, saldējat
sals
sarma
septembris
septītais/-ā; septītie/-ās
sestais/-ā; sestie/-ās
sestdiena/-as
silti
slēpes
slēpot, slēpoju, slēpo, slēpo,
slēpojam, slēpojat
slidas
slidot, slidoju, slido, slido, slidojam,
slidojat
sniegavīrs/-i
svētdiena/-as
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trešais/-ā; trešie/-ās
trešdiena/-as
vasara/-as
vārna/-as
vārti
vārtsargs/-i
vienpadsmitais/-ā; vienpadsmitie/-ās
ziema/-as
žagata/-as
7. Ziema galā
anketa/-as
apakštasīte/-es
atkusnis/ atkušņi
bīstami
bļoda/-as
cept, cepu, cep, cep, cepam, cepat
citrons/-i
cukurs
cukurtrauks/-i
dakšiņa/-as
dubļi
gāzes plīts/-is
iesnas
ievārījums
izlietne/-es
klepus
krasts/-i
krējums
krūze/-es
ķekatas
lāsteka/-as
mazgāt, mazgāju, mazgā, mazgā,
mazgājam, mazgājat
nazis/ naži
pankūka/-as
panna/-as
pilēt, pil (lāstekas)

plaukts/-i
plāns/-a ; plāni/-as
slapjš/-a; slapji/-as
slidens/-a; slideni/-as
slims/-a; slimi/-as
spainis/ spaiņi
spožs/-a; spoži/-as
taciņa/-as
tasīte/-es
telefons/-i
temperatūra
termometrs/-i
tēja/-as
tējkanna/-as
tējkarote/-es
žurnāls/-i
8. Klāt pavasaris!
aizmugurē
aplaudēt, aplaudēju, aplaudē,
aplaudē, aplaudējam, aplaudējat
bezdelīga/-as
čakls/-a; čakli/-as
dalībnieks/-i
dzeguze/-es
dziedāt, dziedu, dziedi, dzied,
dziedam, dziedat
dziedātājs/-a
dziesma/-as
ģitāra
ieva/-as
klavieres
konkursa vadītājs/-a
konkurss/-i
koris/-i
lakstīgala/-as
māllēpe/-es
meklēt, meklēju, meklē, meklē,
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meklējam, meklējat
muša/-as
mūzika
ods/-i
pelēks/-a; pelēki/-as
pētīt, pētu, pēti, pēta, pētām, pētāt
pienene/-es
plaukt, plaukst (puķes)
priekšā
pulkstenis/ pulksteņi
pūpols/-i
rāpot, rāpoju, rāpo, rāpo, rāpojam,
rāpojat
skatītājs/-a
skudra/-as
skudrupūznis/ skudrupūžņi
smaržot, smaržo (puķes)
stārķis/-i
strauts/-i
strazds/-i
taure
vidū
vijole/-es
vizbulīte/-es
zīlīte/-es
9. Lieldienu laiks
atrast, atrodu, atrodi, atrod,
atrodam, atrodat
bēdāties, bēdājos, bēdājies, bēdājas,
bēdājamies, bēdājaties
brīnīties, brīnos, brīnies, brīnās,
brīnāmies, brīnāties
ciemiņš/-i
dzejolis/ dzejoļi
enciklopēdija/-as
krauklis/ kraukļi
lasītava/-as

lecamaukla/-as
punkts/-i
raibs/-a ; raibi/-as
raibumi (vasarraibumi uz deguna)
ripināt, ripinu, ripini, ripina,
ripinām, ripināt
ripot, ripo (olas)
rotaļlaukums
saplīst
sist, situ, sit, sit (olas), sitam, sitat
skrituļslidas
slīdkalniņš/-i
smilšu kaste/-es
sportot, sportoju, sporto, sporto,
sportojam, sportojat
stadions/-i
stāsts/-i
sūnas
šūpoles
šūpoties, šūpojos, šūpojies, šūpojas,
šūpojamies, šūpojaties
turēt, turu, turi, tur, turam, turat
uzvarēt, uzvaru, uzvari, uzvar,
uzvaram, uzvarat
vismazāk
visvairāk
zāle
10. Pavasara darbi
aizmirst, aizmirstu, aizmirsti,
aizmirst, aizmirstam, aizmirstat
centīgi
dārznieks/-i
debesis
dilles
dobe/-es
dobums/-i
grābeklis/ grābekļi
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grābt, grābju, grāb, grābj, grābjam,
grābjat
kārtot, kārtoju, kārto, kārto,
kārtojam, kārtojat
krokuss/-i
krūms/-i
kurmis/ kurmji
lāpsta/-as
lejkanna/-as
lociņi
mazgāt, mazgāju, mazgā, mazgā,
mazgājam, mazgājat
narcise/-es
pamanīt, pamanu, pamani, pamana,
pamanām, pamanāt
pastaigāties, pastaigājos,
pastaigājies, pastaigājas,
pastaigājamies, pastaigājaties
plūkt, plūcu, plūc, plūc, plūcam,
plūcat (puķes)
puķudobe/-es
puķupods/-i
putekļi
putekļusūcējs/-i
putnubūris/-i
rakt, roku, roc, rok, rokam, rokat
rozā
sakopts/-a (parks, pilsēta)
salāti
salds/-a (ābols, avene)
saulespuķe/-es
sēklas
sēt, sēju, sēj, sēj, sējam, sējat
skābs/-a (citrons, oga)
slaucīt, slauku, slauki, slauka,
slaukām, slaukāt
slota/-as
stādīt, stādu, stādi, stāda, stādām,

stādāt
stāds/-i
taisīt, taisu, taisi, taisa, taisām,
taisāt (putnubūri)
tīrīt, tīru, tīri, tīra, tīrām, tīrāt
(logus, istabu)
tīrs/-a; tīri/-as
tulpe/-es
violets/-a; violeti/-as
zirņi
11. Mēs gaidām vasaru
aita/-as
atvaļinājums
ābele/-es
beidzot
bumbiere/-es
ceriņš/-i
cūka/-as
ekskursija/-as
ieva/-as
Jāņu diena
jāņuzāle/-es
kalme/-es
kaza/-as
ķirsis/ ķirši
lauva/-as
Līgo svētki
mājdzīvnieks/-i
mugursoma/-as
muzejs/-i
papagailis/ papagaiļi
paparde/-es
pārgājiens/-i
pāvs/-i
peldbikses
peldēties, peldos, peldies, peldas,
peldamies, peldaties
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peldkostīms
peldriņķis
pēc tam
piemineklis/ pieminekļi
pīpene/-es
pīt, pinu, pin, pin, pinam, pinat
plūme/-es
saulesbrilles
sauļoties, sauļojos, sauļojies,
sauļojas, sauļojamies, sauļojaties
smilšu pils/-is
sporta nometne/-es
sviestmaize/-es
tad
termoss/-i
tilts/-i
tīģeris/-i
ūdenskritums/-i
vasaras brīvlaiks
vispirms
zebra/-as
ziedēt, zied (puķes)
zilonis/ ziloņi
zirgs/-i
zooloģiskais dārzs
žirafe/-es
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