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Kāpēc? Kāpēc?
Kur ir tāpēc?
Viegli simtreiz jautāt: kāpēc?
Grūti vienreiz pateikt: tāpēc…
Jāmācās, lai jautāt spētu
Un lai arī atbildētu!
- Kāpēc?
– Tāpēc! 

KĀPĒC – TĀPĒC

Jāzeps Osmanis

3. GRIBU VISU ZINĀT...

Kāpēc? Kāpēc?
Kur ir tāpēc?
Viegli simtreiz jautāt: kāpēc?
Grūti vienreiz pateikt: tāpēc…
Jāmācās, lai jautāt spētu
Un lai arī atbildētu!
- Kāpēc?
– Tāpēc! 

KĀPĒC – TĀPĒC

Jāzeps Osmanis

Kāpēc 

ziemā ir 

auksts? 

Ziemā ir 

auksts, jo...

Kāpēc kokiem 

plaukst lapas?

Kāpēc jāliek 

galvā cepure? 

saule – 

saulains

Kāpēc līst 

lietus? 

Lietus līst, 

tāpēc ka... 
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3.1. Kāpēc rudenı̄  krı̄t lapas  
un ziemā snieg?

1. Lasi! Klausies un rādi! 

Atkal lietus līst. 

Visu dienu.

Bet man patīk 

pastaigāties 

lietū!

līst lietus

krīt lapas

lietusmētelis

peļķe

gumijas zābaki

lietussargs

Ārā ir auksti, bet ir 

daudz sniega. Man 

patīk ziema.

Jā, var uzcelt 

sniegavīru! snieg sniegs

sniegs

sniegavīrs

leduspuķes

puteņo

kupenas

Ll Ļļ
Es zinu, kāds ir 

vārda lietus pirmais 

burts – L!
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Vai tu arī 

tādas gribi?

plaukst 

lapas

mākoņi

pūš vējš

atlido 

gājputni Skaties, cik 

skaistas 

vizbulītes!

zied 

vizbulītes

Klāt pavasaris! Man 

ļoti patīk pavasaris. Bet 

vislabāk man tomēr 

patīk vasara!

• Lasi bērnu sarunu! Nosauc burtu, kurš 

ir pazudis!

Oto: “ _īst _ietus. Gar_aicīgi.”

Marta: “Spē_ēsim spē_i!”

Paula: “_oti _abi!”

Roberts: “_abprāt!”

Vai tev 

patīk manas 

saulesbrilles?

Jā.

Jā, bet vēl 

vairāk es gribu 

saldējumu.

spīd saule
saulesbrilles

saldējums

Nosauc gadalaikus! Stāsti, kas patīk katram no bērniem! 

• Kurš gadalaiks patīk tavai mammai, tētim, brālim, māsai? 

Pajautā viņiem un pastāsti  

klasesbiedriem!
Kas?         Kam?     

Marta – Martai

Paula – Paulai

Roberts – Robertam

Oto – Oto

mamma – mammai

tētis – tētim

klasesbiedri – 

klasesbiedriem
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2. Apskati attēlu! Lasi un papildini teikumus! 

pelēkapriecīgilīt skaistas

Ir … rudens diena. Paula un Oto ir parkā. Viņi ir … . 

Koku lapas ir tik …! 

Pēkšņi sāk … . Zēns samērcē kājas. 

• Ko tu ieteiktu Oto?

 

• Pasaki, cik burtu ir vārdos lietains, klusa, sniegs, mierīga, 

slidens, auksts! 

• Lasi vārdus, kuros ir divskaņi!
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3. Apskati attēlus! Nosauc attēlam atbilstošas darbības! 

Ziemā Pavasarī Vasarā Rudenī

        

                

 Izdomā un stāsti savu stāstu par  

vienu no gadalaikiem! 

P a r a u g s. Ziemā snieg sniegs.

  4. Sauciet vārdus, kuros ir skaņa  

l vai ļ! Kurš vairāk? 

Kas?         Kad?     

ziema – ziemā

rudens – rudenī

vasara – vasarā

pavasaris – pavasarī

ir ledus

krīt lapas

ir karsti

putni aizlido

snieg sniegs 

spīd saule

ir auksti

ir peļķes

līst lietus

pūš vējš

ir kupenas

plaukst lapas

zied puķes

putni atlido

 Lasi un spēlē! 

Marta: “Lādēsim lidmašīnas ar vārdiem, kuros ir  L vai Ļ!”

Oto: “Es sākšu. Liepāja!”

Paula: “Leduspuķes!”

Roberts: “Lācis!”
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Evija Gulbe

Piliens pēc piliena – 

skat, kas tur lodā!

Lietustārps slapjš

Ielīdis logā.

Tas domā ik brīdi:

“Kaut lītu! Kaut lītu!”

Tad varētu varētu paaugties

vēl kādu sprīdi.

“Gribētu būt visgarākais es

Lietustārps uz šīs palodzes!”

lodā – lien vairākas 

reizes un dažādos 

virzienos 

sprīdis – attālums 

starp izstieptu īkšķi 

un rādītājpirkstu

Kā uzrunāt zēnus?

Tālis – Tāli!

Ainis – Aini! 

Emīls – Emīl!

Romāns – Romān!

Laimiņš – Laimiņ!

Kā uzrunāt meitenes?

Krista – Krista!

Zane – Zane!

• Par kuru gadalaiku ir dzejolis? Kāpēc tu tā domā?

• Saskaiti, cik vārdu dzejolī ir ar burtu L! 

• Izlasi visīsāko un visgarāko vārdu ar burtu L!

• Izlasi tos vārdus ar burtu L, kuros ir divskaņi un garie 

patskaņi!

• Kurš no vārdiem lietustārpam vislabāk piestāv?

 Alnis, Tālis, Ainis, Emīls, Romāns, Laimiņš 

• Uzrunā lietustārpu vārdā, ko iepriekš esi izvēlējies!

6. Kā tu uzrunāsi Robertu un Oto? Kā uzrunāsi savas 

klases zēnus un meitenes?

• Raksti teikumu par lietustārpu pēc 

parauga!

5. Lasi dzejoli!
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7. Klausies, ko lasa Marta! Domā līdzi!

Imants Ziedonis 

Sākamgrāmata    

I ir visam tāds kā kāts. 

Tas, kam pašam gudrs prāts, 

Pieliek pusīti no O, 

Dabū burtu nākamo. 

• Kā tu domā, par kuru burtu 

ir šis dzejolis?

8. Veido teikumus! Pieraksti divus teikumus pēc izvēles!

 

Pārbaudi, kā esi uzrakstījis teikumus!

• Vai teikumā pirmais vārds rakstīts ar  

lielo burtu? 

• Vai teikuma beigās ir pieturzīme?

• Vai teikumā visus vārdus esi atdalījis 

vienu no otra?

• Vai vārdos ir vajadzīgās garumzīmes? 

Paula, es 

atradu dzejoli 

par burtiem! 

Paklausies!

Es domāju, ka tas 

ir par manu burtu. Un 

par pavasara burtu. Tam  ir 

viena līnija ar vienu mazu 

vēderiņu.

Pp

Kas? Kur?

pīle mannā

pupa olā

pele pannā

pienene alā

pūpoli pilī

palma ielā
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9. Lasi! Papildini tekstu ar vārdiem kapuce, saulains, 

piektdienas, gumijas, dosies, ziņas!

Kur var uzzināt laika prognozi?

Paula kopā ar vecākiem svētdien ... pārgājienā. Visu 

nedēļu līst, bet pārgājienu ģimene neatceļ. Jau ... vakarā 

Paula sakārto mugursomu un saliek tajā visu vajadzīgo: 

siltas drēbes, šalli, lietusmēteli, ... zābakus. Varbūt arī 

lietussargu? Nē, lietusmētelim ir .... Būs labi. Un vēl jau 

nevar zināt, kāds būs laiks. Varbūt silts un ... .

Noteikti vakarā jāpaklausās laika ... .

 Laika apstākļu raksturošanai izmanto vārdus ar 

pretēju nozīmi.

karsts ≠auksts
   

saulains ≠nomācies
   

silts ≠vēss
   

skaidrs ≠mākoņains
   

lietains ≠bez nokrišņiem
   

 Dabas parādību raksturošanai izmanto vārdus ar 

vienādu nozīmi.

saule = saulains laiks

lietus = lietains laiks
   

vējš = vējains laiks
   

mākoņi = mākoņains laiks  

  

Bb

Burts B ir 

tāds pats kā P, 

tikai ar diviem 

vēderiem.

Vakar Šodien Rīt

bija ir būs

devās dodas dosies

gāja iet ies

Šodien 

mācīsimies vēl 

vienu vēderburtu!



49

 Aplūko karti! Pastāsti par  

laika apstākļiem dažādās Latvijas  

pilsētās! Atbildē izmanto vārdus ar vienādu  

un pretēju nozīmi!

10. Atbildi uz jautājumiem! Pastāsti par laika apstākļiem 

tavā dzīvesvietā! Salīdzini tos!  

• Kāds vakar bija laiks? – Vakar bija  ___________________ laiks.

• Kāds laiks ir šodien? – Šodien   _______________________ laiks.

• Kāds rīt ________________laiks? – Rīt  _____________________________ laiks.

 11. Veido sarunu! 

Uz kurieni tu dosies rīt? – Es rīt došos uz … .

Kur tu biji vakar?  – Es vakar biju … .

Kur tu būsi vakarā?  – Es būšu … .

Kur tu gāji no rīta? – Es no rīta gāju… .

Kur tu ej katru pirmdienu? – Katru pirmdienu es… .

Kur tu dodies trešdienās? – Es dodos… .

lietains

mākoņains

saulainsvējains

• Apskati attēlus! Pastāsti, ko tu ņem pārgājienā! 

• Pasaki, ko neņem līdzi pārgājienā!
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12. Pasaki, ko pārgājienā ņems Paula, Oto, Roberts un 

Marta! Ievēro, katrā “Burtu mājiņā” dzīvo vārds ar 

burtu B! 

Marta ņem

Paula ņem

Roberts ņem

Oto ņem

 

13. Lasi un papildini teikumus!        

Šodien visu dienu līst un nav 

saules. Laiks ir .

Vakarā pūtīs stiprs vējš un būs 

mākoņi. 

Laiks būs un .

Rīt spīdēs saule. Laiks būs .

14. Veido teikumus! Izmanto tabulu!

Kad? Kāds? Kāda? Kas?

šodien

ziemā

vakar

vasarā

rīt

rudenī

silts / silta

auksts / auksta

vēss / vēsa

karsts / karsta

saulains / saulaina

mākoņains / mākoņaina

laiks

diena

vakars

rīts

P a r a u g s. Šodien ir vēss vakars.  

Ziemā būs auksts laiks. Vakar …

Robert, vai 

tavā vārdā ir 

šāds burts? 

Ss Šš

Marta: Šie burti ir līdzīgi čūskai.

Paula: Upei!

• Kam vēl līdzinās burti?

lietus + -ains = lietains

saule + -ains = saulains

sniegs + -ains = sniegains
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auksts – aukstāks

silts – siltāks

karsts – karstāks

vēss – vēsāks 

15. Vēro! Salīdzini laika apstākļus!  

Stāsti! 

+20 +22 +18 +25

16. Lasi! Klausies!  

Ko Marta atbildēs Oto?

17. Izpēti laika prognozi rītdienai  

un brīvdienām!  

Meklē informāciju tīmekļvietnēs! 

Pastāsti, kāds laiks būs rīt  

un brīvdienās!

silts laiks

auksts rudens

gluds ledus

vēsa diena

spoža saule

Vārda daļu, ko 

izrunā vienā mutes 

atvērienā, sauc par 

zilbi.

Katrā zilbē ir viens 

patskanis vai 

viens divskanis. 

Zilbju skaits 

vārdā ir vienāds 

ar patskaņu vai 

divskaņu  

skaitu  

vārdā.

• Lasi ātrrunu! Sākumā lasi lēni, pēc tam 

lasi ātrāk un ļoti ātri!

• Izdomā kustības ātrrunai! Skaiti un rādi!

Šo – ko – šo – ko – lā – lā,

Šo – ko – šo – ko – de – de,

Šo – ko – lā, šo – ko – dē,

Šo – ko – lā – de.

Ļoti labi, jo vakar bija lietus. Es saliju! 

Kur to var izpētīt? 

Interesanti, kāds rīt būs laiks?

Oto, šodien būs saulaina diena!

Es klausos laika prognozi!

Varam izpētīt laika prognozi rītdienai. …

 …

Marta, kā tu zini, kāds laiks būs šodien?
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3.2. Kas notiek bibliotēkā?
1. Lasi un klausies! Rādi! 

2. Lasi! Atbildi uz jautājumiem!

Skolā ir bibliotēka. Tur ir daudz grāmatu. Plauktos 

ir pasakas, stāsti, grāmatas par dabu, enciklopēdijas, 

dzejoļu grāmatas un dažādas vārdnīcas. Bibliotēkā 

cilvēki ņem grāmatas, nes tās līdzi uz mājām, lasa un nes 

atpakaļ. Bibliotēkā ir lasītava. Lasītavā lasa grāmatas. 

• Kas ir bibliotēka?

• Ko dara bibliotēkā?

• Kas iet uz bibliotēku?

• Kas ir bibliotēkā?

plaukti lasītava enciklopēdija

vārdnīcapasakas žurnāli

bibliotekāre

plakāts

Tt
Oto: Bibliotēka – cik garš vārds! 

Marta: Es vārdā bibliotēka saskaitīju 

10 burtus. Divi B un I 

burti un viens L, O, Ē un A 

burts. Bet divus burtus es 

neatceros...

Oto: Tas ir T un K burts. 
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3. Lasi informāciju! Atbildi uz jautājumiem! 

• Kurās dienās bibliotēka ir atvērta?

• Kāds ir bibliotēkas darba laiks?

• Kurās dienās bibliotēka ir slēgta?

4. Lasi! Papildini teikumus! Stāsti! 

Bērni katru darba dienu iet uz skolu. Marta otrdien un 

ceturtdien iet uz mūzikas skolu. Sestdien Paula brauc 

pie savas vecmāmiņas. Oto pirmdien un piektdien iet uz 

treniņu. Roberts trešdien iet uz bibliotēku pēc jaunas 

grāmatas, bet svētdien kopā ar vecākiem iet uz kino.

P a r a u g s. Kas?... kad?... iet uz skolu.  

Kas?... kad?... iet uz treniņu.

Kas?... kad?... iet uz mūzikas skolu.

Kas?... kad?... iet uz kino.

Kas?... kad?... brauc pie vecmāmiņas.

Kas?... kad?... iet uz bibliotēku.

Vēlāk kopā 

ar draugiem 

ienāksim 

apskatīties!

Kas?      Kad?

pirmdiena – pirmdien

otrdiena – otrdien

trešdiena – trešdien

ceturtdiena – 

ceturtdien

piektdiena – piektdien

sestdiena – sestdien 

svētdiena – svētdien

pe tul, te bi, ta ai, te ban, ti mā to, 

to buss au, pil ta sē

• Sakārto zilbes, tad izlasīsi, kādus vārdus 

zina Roberts! Pieraksti tos!

Es zinu 

vārdus, kuros 

ir T!
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5. Lasi! Klausies!

Man patīk lasīt enciklopēdijas par transportu.

Protams!

Ejam, es jums kaut ko parādīšu!

Uz bibliotēku! Tur ir interesanti!

Man patīk lasīt stāstus. Bet ko lasa tava māsa?

Vai šajā enciklopēdijā var uzzināt par vissenāko mašīnu?

Robert, kādas grāmatas tu lasi?

Man arī patīk lasīt pasakas, bet patīk arī 

enciklopēdijas par dzīvniekiem.

Mana māsa lasa bērnu dzejoļus.

Uz kurieni?

Man nepatīk lasīt dzejoļus. Man patīk lasīt pasakas.

 Atbildi uz jautājumiem! 

• Kādas grāmatas patīk lasīt Martai, Oto, Robertam, Paulai?

• Kādas grāmatas patīk lasīt tev?

 Turpini sarunu pārī!

Man patīk lasīt pasakas.  

Un ko lasi tu? – Man patīk…

Kādus vārdus 

tu zini ar burtu 

D?

Dilles, desa, 

dūmi, detaļas, 

diena.

Dd
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6. Lasi! Atbildi uz jautājumiem! 

Pirms vairākiem gadsimtiem cilvēki 

izgudroja pirmo automobili. Tas ļoti 

atšķīrās no mūsdienu mašīnām. Tas 

bija aprīkots ar motoru, bet tam bija 

tikai trīs riteņi. Pirmajai mašīnai 

nebija jumta un durvju. Arī stūres 

forma nebija apaļa. Vissenākā mašīna 

brauca lēni, bet spēja izturēt pirmo 

106 kilometrus garo ceļojumu. Šo 

unikālo automobili var apskatīt Rīgas 

Motormuzejā.    

• Kad izgudroja pirmo automašīnu?

• Pastāsti, kāda bija pirmā automašīna!

• Vai tā varēja nobraukt 100 kilometrus 

garu ceļu?

• Pastāsti par mūsdienu mašīnām! 

7. Lasi! 

Roberts: Čau! Ko tu dari?

Paula: Es lasu ābolus.

Roberts: Ābolus? Bet es lasu grāmatu. 

Šodien izņēmu bibliotēkā. 

Paula: Jā, lasīt var grāmatas un 

ābolus.

• Ko visbiežāk lasi tu?

Kas?           Ko?

sēnes – sēnes

ogas – ogas

lapas – lapas

zīles – zīles

āboli – ābolus

bumbieri – bumbierus

ķirši – ķiršus

grāmatas – grāmatas

žurnāli – žurnālus

enciklopēdijas – 

enciklopēdijas

unikāls – vienīgais, 

neatkārtojams, īpašs 

jauns ≠sens

liels ≠mazs

ātrs ≠lēns

ērts ≠neērts

Aa, Āā, Ii, Īī, Ee, 

Ēē, Uu, Ūū, Oo ir 

patskaņi.

Mm, Nn, Ņņ, Ll, Ļļ, 

Pp, Bb, Ss, Šš, Tt ir 

līdzskaņi. 

• Veic pētījumu kopā ar 

Robertu un Martu! 

Vēro un secini!

• Dd ir patskanis vai 

līdzskanis?

• Ar ko patskaņi atšķiras 

no līdzskaņiem?

D

A
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8. Lasi stāsta fragmentu! Kā tu domā, par ko būs šis 

stāsts?

Grāmata Benijam

Laukā līst, taču Semai istabā ir silti un omulīgi. Viņa 

lasa grāmatu. Meitenes mazais suņuks Benijs nelasa. 

Viņš rausta Semas piedurkni. 

– Nē, Benij, – nosaka Sema. – Es nerotaļāšos ar tevi. Es 

lasu.   

– Lasīt ir interesanti! Varbūt arī tev patiktu lasīt? 

– Sema vaicā. – Nāc, Benij! Aiziesim uz bibliotēku! 

Izvēlēsimies grāmatu tieši tev! 

Sema uzvelk lietusmēteli, un Benijs līksmi luncina asti. 

Viņš ļoti grib doties laukā kopā ar Semu.

– Klāt esam! – priecīgi izsaucas Sema. Viņi stāv pie 

lielas ēkas. Sema un Benijs ieiet pa bibliotēkas durvīm. 

Cik patīkami paslēpties no lietus! 

– Atvainojiet, jaunā dāma, suņiem ieeja aizliegta! – 

uzsauc sieviete aiz letes. 

– Bet Benijs grib grāmatu, – Sema lepni pavēsta. – Sev 

pašam! 

– Grāmatu sunim? Kāda neparasta doma, – sieviete 

nobrīnās. 

 T vai D? Spēlē! 

raktors, elefons, ienasgrāmata, ators, īģeris, 

orte, eguns, elfīns, ārpiņš, aure. 

RĪGA
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– Un tomēr es nedrīkstu ļaut ieviest Beniju bibliotēkā. 

– Nu ko, laikam tev būs jāpagaida ārā, – saka Sema, 

glaudīdama Benija galvu. Sema piesien Beniju pie 

velosipēdu novietnes. 

– Pagaidi te. Es iešu un sameklēšu tev labu grāmatu. 

Drīz atgriezīšos…

(Pēc J. Kopenas, M. Meijeres “Grāmata Benijam”)

Atbildi uz jautājumiem! 

• Kas ir Sema? 

• Kas ir Benijs?

• Kurp devās Sema un Benijs?

• Kādi ārā bija laikapstākļi? Kā tu to zini?

• Kāpēc Beniju neielaida bibliotēkā?

• Ko drīkst un ko nedrīkst darīt bibliotēkā?

Bibliotēkā drīkst ...

Bibliotēkā nedrīkst ...

lasīt
   

trokšņot
   

spēlēties
   

zīmēt
   

strādāt ar datoru
   

vest dzīvniekus
  

runāt pa telefonu
  

 9. Apskatiet bibliotēkā plakātus! Vērojiet, kāds 

izskatās plakāts, kāda informācija tajā ir un kas 

plakātā ir galvenais! Izveidojiet plakātu “Noteikumi 

bibliotēkas apmeklētājiem”!

• 1.spēles dalībnieks saka: “Es redzu kaut ko, kas sākas ar T 

vai D”.

• 2. dalībnieks cenšas uzminēt vārdu un saka: “Es domāju, ka 

tas / tā ir…”. 

• 1. dalībnieks saka: “Pareizi. Tas / tā ir…” vai : “Nav pareizi. 

Mini vēlreiz!” Dalībnieki mainās lomām, ja vārds ir uzminēts.
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 10. Rādi un nosauc! Stāsti par Beniju!

11. Klausies! Lasi! Nosaki, kuram bērnam pieder katrs 

mājdzīvnieks! 

Tas ir mans kaķis. Viņu sauc Muris. Muris ir balts. Murim 

ir divas ausis, divas acis un četras kājas. Muris ir mīļš.

Tas ir mans papagailis. Viņu sauc Koko. Koko ir ļoti 

skaists. Viņam ir krāsainas spalvas.

Tas ir mans suns. Viņu sauc Reksis. Reksis ir liels. Viņam 

ir četras kājas, gara aste un mitrs deguns.

Tas ir mans kāmītis. Viņu sauc Riki. Riki ir maziņš. Viņš 

ir brūns. Viņam ir maza astīte un divas melnas acis.

kājas  

vēders  

acis      galva      ausis      mugura      aste 

Benijam ir galva.

Benijam ir divas 

ausis.

Benijam ir …

purniņš

mēle

K ir patskanis 

vai līdzskanis? 

Kk Ķķ
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12. Atmini mīklas! Pasaki, kas tas ir un kuram bērnam 

tas pieder! 

· Viņš ir mīļš. Viņš ir balts. Viņu sauc Muris.

· Viņu sauc Reksis. Viņš ir liels. Viņam mitrs deguns.

· Tas ir ļoti skaists. Viņam ir krāsainas spalvas.

· Viņam ir melnas acis. Viņš ir brūns un maziņš.

 13. Atbildi uz jautājumiem! 

 Vai tev ir mājdzīvnieks? 

 Kā sauc tavu suni? 

 Kā sauc tavu kaķi? 

 Kā sauc tavu …? 

 Kāds viņš ir? 

 Kā viņš izskatās? 

 Kā tu tiki pie sava 

mājdzīvnieka?

14. Lasi! 

Oto: Maniem draugiem Katei un Kimam arī ir suns un 

kaķis. Tikai viņi vēl ir maziņi. 

1. Katei kaķēns, kaķēnam kamoliņš.

2. Kimam kucēns, kucēnam kauliņš.

3. Kūleņo kaķēns, kūleņo kucēns. 

4. Kaķēns kokā, kucēns krūmā.

 (Laima Locēne “Alfabēta un ciparu 

skaitāmpantiņi”)

• Noraksti teikumu par kaķēnu!

• No trešā teikuma izraksti, ko dara kaķēns.  

• Pastāsti par Kates vai Kima dzīvnieku! Izmanto vārdus, kas 

sākas vai kuros ir burti K vai Ķ.



60

 15. Lasi!

Tēvs uzdāvināja Annai kaķēnu. Meitene nosauca viņu 

par Grāfu. Pats kaķēns bija pelēks, kaķēnam bija melnas 

ķepiņas un balta astīte. Viņam bija arī baltas austiņas, 

mīļš purniņš un garas ūsas. Acis bija zaļas. Kaķēns dzēra 

pienu no zilas bļodiņas. Anna uzsēja kaķēnam sarkanu 

siksniņu. Kaķēns izauga par lielu un skaistu kaķi. Grāfs 

ķēra peles. Bet kādu rītu Grāfs pazuda…

 Veido mīļvārdiņus! Atrodi, kā tas pateikts tekstā! 

aste, ausis, purns, ķepas, bļoda, siksna 

Atbildi uz jautājumiem! 

• Kas Annai uzdāvināja kaķēnu?

• Kā meitene nosauca kaķi?

• Kādā krāsā bija Grāfs?

• Kādā krāsā bija kaķēna acis? Kādas bija 

Grāfa austiņas un astīte?

• Kas notika ar kaķīti?

 Izdomā stāstam turpinājumu!

16. Veido sludinājumu!  

Stāsti, kur var  

izvietot  

sludinājumu! 

Rr
• Lasi vārdus! Kas tiem kopīgs? Kurš 

vārds rindā neiederas? Kāpēc?

Ričiņš, runcis, Romeo, Grāfs, 

Rūsiņš, Rūcītis, Rufo, Renārs

SLUDINĀJUMS
PAZUDA:
VĀRDS:
IZSKATS: 
 
CITAS PAZĪMES:    

SAIMNIEKS:
TĀLRUNIS:     

pele – pelīte

suns – sunītis

kaķis – kaķītis, 

kaķēns

kāmis – kāmītis

acis – actiņas
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17. Lasi dzejoli! 

  Anna Rancāne

Melu diena

Klausieties, ko stāstu es! 

Ilze melu kurvi nes.

– Kur tie meli, kur ir, kur? 

Tikko bija šur, jau tur! 

Ilze kurvī peli nes, 

Runcis lasa mellenes.

Kurmis laižas debesīs, 

Pele kurmja alā pīkst.

Krancis mazgā Ilzes brunci. 

Runcis uzcep pannā tunci.

Runcim violetas ūsas... 

Ilzei apskrējusies dūša: 

– Runci, pievāc pats to peli, 

Man jau apnika tie meli.

• Meklē dzejolī atskaņas! 

• Pasaki, cik rindiņu šajā dzejolī! 

• Nosauc vārdus dzejolī ar burtu R! 

• Izlasi rindu, kurā ir visvairāk R burtu!

Dzejolī tekstu raksta 

rindiņās. 

Katru rindiņu sāk ar 

lielo burtu.

Dzejolī ir atskaņas, 

piemēram,  

kur – tur; 

kurvi – burvi.

• Ieraksti runča vārdu, kas sākas ar burtu R!

 

bruncis  

kurvis  

tuncis
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3.3. Ko es zinu? Ko es protu? 

 Lasi spēles noteikumus un spēlē gadalaiku spēli!

 Lieciet spēles kauliņus laukumā “Stars”! 

• Sāc spēli! Ripini metamo kauliņu! Apskati punktu skaitu 

uz kauliņa!

• Sameklē punktu skaitam atbilstošu attēlu spēles laukumā! 

Liec uz tā spēles kauliņu! Nosauc laukumā attēloto 

gadalaiku un pastāsti par attēlu! Ja nevari pastāstīt, lūdz 

palīdzību savam klasesbiedram!

• Ja palīdzi klasesbiedram, savu spēles 

kauliņu pārliec par vienu laukumu uz 

priekšu! 

 Spēli turpina nākamais dalībnieks. 

Spēlē kā norādīts iepriekš.


