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1.1. darba lapa

1. TIE ESAM MĒS!

1. Pārvelc! Zīmē sevi! Izkrāso! 

2. Raksti savu vārdu un uzvārdu!

Iepazīsimies! Es esmu  ������������������������������������������������������� .

Vārds Uzvārds

3. Pārvelc! Izkrāso!

Marta

Roberts

Oto

Paula
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1.2. darba lapa

MANS ALFABĒTS

1. Krāso! Raksti! Zīmē!
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1.3. darba lapa

1. Pārvelc somas rotājumus! 

• Ko tu liec savā skolas somā? Savieno! 

• Ko tu neliec savā skolas somā? Nosvītro!

2. Uzzīmē, ko vēl tu liec somā! Stāsti!

Es somā lieku … 

 

   

3. Klausies!  

Izkrāso skolas somu!

Somas priekšējā kabata ir zila. 

Uz tās ir dzeltens smaidiņš. 

Somas sānu kabatas ir zaļas. 

Pati soma ir pelēka. Rokturis 

un lences ir melnas.



5

1.4. darba lapa

1. Ko tu liec penālī? Savieno! 

• Ko nevajag likt penālī? Nosvītro!

2. Pārvelc līnijas! Turpini!
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1.5. darba lapa

1. Pārvelc līnijas!  

Izrotā Roberta  

papagaili!  

Izrotā papagaiļa  

būri!

2. Izkrāso sava vārda un uzvārda burtu lodziņus! 
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3. Raksti sava vārda un uzvārda  

pirmos burtus!  

Tie ir tavi iniciāļi.

IETEIKUMS. 

Raksti iniciāļus uz savām skolas  

lietām! Tā varēsi tās atpazīt.
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1.6. darba lapa

1. Klausies! Izkrāso!

 

2. Lasi! Zīmē! Izkrāso! 

Marta Paula Roberts Oto

acis zilas pelēkas zaļas brūnas

mati tumši rudi gaiši melni

mati gari īsi, taisni viļņaini sprogaini

    

 

Oto Marta Paula Roberts
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1.7. darba lapa

1. Slido kopā ar Paulu!

2. Kurš ātrāk un precīzāk? Apvelc burtus ar 

mīkstinājuma zīmi! Pasvītro burtus ar garumzīmi! 

Nosvītro lielos burtus! 

Oto mugurā ir krekliņš ar ķenguru un džinsu 

šorti. Droši vien tāpēc, ka viņš ir atbraucis no 

Austrālijas, kur dzīvo ķenguri. Tagad Otto dzīvo 

Ķekavā pie vecvecākiem, bet mācīsies Rīgā. Viņš 

liek somā burtnīcas, grāmatas, penāli, lineālu, 

dzēšgumiju, līmi, zīmuļus. Viņš grib ņemt līdzi 

arī rotaļu mašīnu, taču mamma neļauj. Jāpaņem 

līdzi kādu našķi, vismaz ābolu! Otto Latvijā 

daudz kas ir pilnīgi jauns. Viņš mācās spēli 

“Pēdējais pāris šķiras”. 
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1.8. darba lapa

1.1. Ko es zinu? Ko es protu? 

1. Raksti par sevi! Teikuma beigās liec punktu!

Kas tu esi?

 – Es esmu  ������������������������������������������������������������������������

Kā tevi sauc?

 – Mani sauc ����������������������������������������������������������������������

Cik tev ir gadu?

 – Man ir ���������� gadi.

Kur tu dzīvo?

 – Es dzīvoju  ���������������������������������������������������������������������

Vai tu vari nosaukt savu adresi? 

 – Jā, mana adrese ir  ��������������������������������������������������������

Vai tev ir brāļi un māsas?

 – Jā, man ir  ���������������������������������������������������������������������

 – Nē, man nav  �����������������������������������������������������������������

Kādā krāsā ir tavi mati? Cik gari ir tavi mati?  

 – Mani mati ir  �����������������������������������������������������������������

Kādā krāsā ir tavas acis? 

 – Man ir  �������������������������������������������������������������������  acis.

Kāda/kāds tu esi? 

 – Es esmu  ������������������������������������������������������������������������

Kas tev patīk? 

 – Man patīk  ���������������������������������������������������������������������

Kas tev nepatīk? 

 – Man nepatīk  �����������������������������������������������������������������


