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5.1. darba lapa

5. GAISMAS LAIKS 

1. Lasi dzejoli! 

 Jāzeps Osmanis

Gada pulkstenis

Lai laika rēķini nesajuktu,

Gadam savs pulkstenis ir.

Ikviens šo pulksteni dzirdējis,

Kas kalendāru šķir:

Divpadsmit reizes gadā

Ik pēc mēneša sit – 

Kamēr saskaita divpadsmit.

Mēneši cits pēc cita krājas,

Tiklīdz viens projām, cits vietā stājas.

Kad pulkstenis decembri sit,

Tad – tieši ir divpadsmit.

Un tad viņš no jauna sāk gaitu

Un atkārto mēnešu skaitu – 

No viena līdz divpadsmit.

Kas nosaukt visus mēnešus prot,

Tam katru pulksteni rokās var dot.

2. Sanumurē gada mēnešus,  

sāc ar janvāri!

3. Kāds mēnesis ir tagad? Ieraksti!

februāris

maijs

marts

septembris

janvāris

jūnijs

aprīlis

novembris

oktobris

augusts

jūlijs

decembris
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5.1. Cel,ā uz Ziemassvētkiem

1. Veido komiksu “Tā Ziemassvētkus svin Latvijā”!

5.2. darba lapa
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5.3. darba lapa

1. Lasi! Teikumu beigās liec atbilstošas pieturzīmes!

Kā bērni gatavojas svētkiem

2. Uzraksti, kā tu gatavojies Ziemassvētkiem!



58

5.4. darba lapa

1. Raksti Ziemassvētku vecīša adresi uz aploksnes! 

Skaties mācību grāmatā, kas katrā rindā ir jāraksta!

2. Aploksnes otrā pusē raksti savu adresi!  
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5.5. darba lapa

1. Lasi Paulas vēstules melnrakstu! Labo kļūdas! 

labdien

mani sauc paula. Es jau eju skolā un 

mācos 1. klasē. Es eju uz daiļslidošanas 

treniņiem.

Es vēlos Ziemassvētkos saņemt

 

es novēlu tev priecīgus  

Ziemassvētkus paula

2. Glīti noraksti novēlējumu!

3. Uzraksti savu Ziemassvētku novēlējumu draugam! 
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5.6. darba lapa

1. Uzzīmē apsveikuma kartīti un labirinta galā uzraksti, 

kam to sūtīsi!

Kurš saņems?
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5.7. darba lapa

1. Iekrāso gadskārtu aplī gadalaikus! 

2. Raksti četru gadalaiku nosaukumus!

Vasara – zaļa

Rudens – oranžs

Ziema – zila

Pavasaris – dzeltens
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5.8. darba lapa

5.2. Dāvinām prieku

1. Iezīmē dāvanas rūķīša maisā! Raksti, kādas dāvanas  

tajā ir!
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5.9. darba lapa

1. Sniega putenī dzejolim sajukuši pantiņi. Lasi un 

sanumurē dzejoļa pantiņus pareizā secībā! Savieno 

katru pantiņu ar atbilstošu ilustrāciju!

Pēteris Brūveris

Pirmās sniegpārsliņas

Trešā uzkrīt lācim,

miegainam un klusam,

Ceturtā uz jumta uzsnieg

Zilam autobusam.

Devītā un desmitā,

Un tās visas citas,

Lai es varu pikoties,

Krīt un krīt bez mitas.

Piektā sniegpārsliņa

Sēž uz egles zara,

Sestā tup uz siltā,

Melnā trotuāra.

Pirmā sniegpārsliņa

Nokrīt dejodama,

Otrā iekrīt upē

Ciemoties pie sama.

Septītā nez kāpēc

Meklē peles alu,

Astotā kā pērle rotā

Manu degungalu.

2. Izlasi dzejoli pareizā secībā!



64

5.10. darba lapa

1. Tekstā ir pazudušas pieturzīmes. Liec tekstā 

pieturzīmes un atdali teikumus! 

_____________________________

Bērni   gatavo   karnevāla   maskas   Katrs   ir   izvēlējies 

savu   tēlu   Kādai   jābūt   labai   maskai   Karnevāla   

maskai   ir   jābūt   tādai,   lai   bērnu   ir   grūti   atpazīt   

Lai būtu   vēl   grūtāk   atpazīt,   var   arī   mainīt   balsi   

un   atdarināt   tēla   uzvedību   Lai   interesants   karnevāls

• Cik teikumu ir tekstā? Raksti šeit!  ��������������������

• Kāds varētu būt teksta virsraksts? Uzraksti to!

2. Atšifrē, kuram bērnam kura maska! Ieraksti un 

savieno!

 

3. Iekrāso vārdos sarkanā krāsā patskaņus, bet zilā krāsā 

divskaņus! 
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5.11. darba lapa

1. Veic pētījumu! Aptaujā klasesbiedrus! Noskaidro, 

ko klasesbiedri vēlas darīt klases Ziemassvētku 

pasākumā! Katru atbildi atzīmē ar ✘! Katrs drīkst 

nosaukt vairākas atbildes. 

Vārds
Piedalīties 

karnevālā

Skaitīt 

dzejoļus, 

dziedāt 

dziesmas

Rādīt 

ludziņu

Spēlēt 

spēles

Zanda

Kopā:

• Saskaiti atbildes un ieraksti tās ailē “Kopā”! 

• Pabeidz iesākto teikumu!

 Secinājums. Visvairāk klasesbiedru vēlas 

 _________________________________________________
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5.12. darba lapa

1. Lasi burtu rindu! Atdali vārdus! Izrotā eglīti, un 

iezīmē tajā nosauktos rotājumus!!

2. Veido vārdu savienojumus ar eglītes rotājumu 

nosaukumiem! Raksti tos!

č iekurs  bumbin, asvec ı̄ teszvaigzne

zvanin, šsniegpārslin, apiparkūka
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5.13. darba lapa

1. Izkrāso Ziemassvētkiem piemērotus rotājumus!

2. Iešifrē trīs rotājumu nosaukumus! Lūdz klasesbiedram 

atminēt vārdus!

Paraugs. 

sniegpārslas piparkūkas skujas svece

bumbulis lampiņas puzuris zvaigzne

zvaniņš sēne baloni ziedi

t tv ī

burti tauriņš lapa lācītis
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5.14. darba lapa

5.3. Ko es zinu? Ko es protu?

1. Risini krustvārdu mīklu!

1.

Z

2.

I

3.

E

4.

M

5.

A

6.

S

7.

S

8.

V

9.

Ē

10.

T

11.

K

12.

I

1.

5.

2.

6.

3.

7.

11.

4.

12.

8.

9.

10.
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A darba lapa

Veido galda karti!

1. Raksti savu vārdu apakšējā laukuma rāmītī! 

2. Izrotā kartes malas ar svītriņām, lociņiem, cilpiņām! 

3. Izgriez galda karti pa līnijām un pārloki locījuma 

vietā! Karte gatava!
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B darba lapa


