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4. SVINAM RUDENĪ...

Kas ir 

Mārtiņdiena?

Ko jūs 

zināt par 

Latviju? 

Marta, vai tu 

vari nosaukt visus 

līdzskaņus?
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4.1. Mārtin̨diena klāt!
1. Klausies un rādi! Stāsti par attēlu! 

uz galda ir ...
   

bļodā ir ...
  

bērniem ir ...

… iet rotaļās
  

uz ķirbja ...
 

   

galds

Gadatirgus
kliņģeris

cepumimaska

gailisķirbji

grūbas pīrādziņimaize

ķekatas

Es attēlā 

atradu četrus 

vārdus ar burtiem 

Gg un Ģģ.

GgĢģ

• Meklē arī tu! Raksti burtnīcā vārdus, 

kuros ir burti Gg un Ģģ!
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2. Lasi!  

Senos laikos latvieši 

svinēja astoņus svarīgus 

svētkus. Tos sauca par 

gadskārtām. Gadskārtas 

senos laikos bija kā 

kalendārs, kas palīdzēja 

plānot mājas, dārza un 

lauku darbus. 

 Vēro gada ritējumu zīmējumā un nosauc gadskārtas!

• Ko tu jau zini par Mārtiņiem?  

• Ko vari uzzināt no šī zīmējuma? 

3. Lasi par Mārtiņdienu! 

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir 

10. novembrī. Mārtiņi iezīmē rudens 

darbu beigas un ziemas sākumu. 

Senos laikos Mārtiņdiena latviešiem 

bija svētku diena, jo bija novākta 

rudens raža. 

Cilvēki ticēja, ja Mārtiņdienā visu dienu min mīklas, 

tad būs laba raža un cilvēki labi dzīvos. Mārtiņdienas 

simbols ir gailis. 

Simbols ir kāds 

priekšmets, parādība 

vai dzīva būtne, kas 

atklāj kādu ideju. 

Gailis ir Mārtiņdienas 

simbols. Uzskata, ka 

gailis sargā no visa 

ļaunā.

Atmini, 

kuru vārdu esmu 

noslēpis!

–  –  – 

• Izmanto Roberta 

šifra atslēgu un 

noslēp arī tu kādu 

1. uzdevuma 

attēla vārdu!
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4. Mini mīklas!

 

 Kas dzied bez notīm? 

 Maza, maza sieviņa, simts sagšu mugurā. 

 Kurai galvai matu vietā ir lapas? 

 Sarkans vīriņš, zaļa bārdiņa. 

 Kāja sūnās, galdiņš ārā. 

 Četri brālīši zem viena jumta. 

 Šurpu turpu iet, nekur neaiziet. 

5. Lasi! Pabeidz vārdus! 

Gailim ir sarkan_____ sekste.  

Gailim ir dzelten_____ knābis.   

Gailim ir sarkan_____ bārda.  

Gailim ir daudzkrāsain_____ aste. 

Gailim ir krāsain_____ spārni.

Kas?    Kam?

liels suns

 lielam sunim

mazs kaķis 

 mazam kaķim

krāsains gailis

 krāsainam gailim
aste

spārni

pieši

sekste

knābis

bārda

• Raksti burtnīcā! 

Tas ir gailis. Viņam ir ..., ...

Es izlasīju 

grāmatu par gaili. 

Varu pastāstīt!
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6. Lasi Paulas stāstījumu! Saliec pareizā secībā burtus 

izceltajos vārdos! 

Gaiļa vārds ir sāGunr. Gailim ir emģine. Gailis prot 

spēlēt rtāuģi. Gaiļa fotogrāfija ir tāmagrā. Gailim garšo 

guķir un iķgri. Gailim kaimiņos dzīvo goņati. Gailim 

patīk ceļot ar iģuk.            

7. Lasi un vēro, kā spēlē bērni! 

• Pārrunājiet, ko garšīgu var piedāvāt gailītim šajā rotaļā! 

• Spēlējiet arī jūs!  

8. Atrodi zīmējumos vārdus, kas sākas ar K vai Ķ un G vai 

Ģ! Nosauc tos!

1. pāris

2. pāris

• Kopā ar draugu izdomā vārdus, kuros ir 

Kk, Ķķ vai Gg, Ģģ! Uzīmē šos vārdus! 

• Uzraksti teikumu par savu zīmējumu!

Mēs ar 

Robertu 

8. uzdevumā 

uzzīmējām jautrus 

zīmējumus!

Kikerigū! Iedod kaut ko garšīgu!

Kikerigū! Iedod kaut ko garšīgu!

Še tev, gailīt, pīrādziņš.

Še tev, gailīt, konfekte.
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9. Vēro attēlu un lasi sarunu!

Skatieties! 10. novembrī būs Mārtiņdienas tirdziņš!

Laba ideja! Es gan nezinu, ko pārdot.

Ko jūs domājat pārdot?

Es zinu! Es pārdošu krelles.

Jā, tur varēs pirkt un pārdot.

Skolotāja teica, ka var palīdzēt vecāki.

• Burtu virknē paslēpies viens teikums. Atrodi to, izlasi un raksti 

burtnīcā!

Tirgūpārdodgardumus.

 Atbildi uz jautājumiem! 

• Kas notiks 10. novembrī?

• Ko pārdos bērni?

• Kas bērniem palīdzēs sagatavot preces?
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10.  Lasi! Pastāsti par Mārtiņdienas tirgu!

 11. Lasi spēles noteikumus un spēlē spēli!

Ko tu pārdod? 

1. Vienojieties, kurš būs pircējs,  

kurš būs pārdevējs!

2. Pircējs ar aizvērtām acīm norāda  

uz kādu attēlu, ko viņš pirks.

3. Veidojiet sarunu,  

lai pārdotu un nopirktu preci!

• Kā tu varētu grupēt spēlē  

izmantotos vārdus? 

• Raksti un pabeidz teikumus! 

Paula pārdod ...

Oto pērk ...

Martai arī gribas nopirkt ...

Pārbaudi, vai uzrakstīji pareizi!

• Vai teikums sākts ar lielo 

sākumburtu?

• Vai teikuma beigās ir 

pieturzīme?

• Vai cilvēka vārds rakstīts ar 

lielo sākumburtu?

Tirgūpārdodgardumus.

Ko tu 

pārdod?
Es 

pārdodu 

ābolus.

Cik maksā?
Pieci 

centi.
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12. Gatavojies Mārtiņdienas tirdziņam! Vēro attēlu un 

lasi sarunas lomās!

• Turpini teikumu, izmanto vārdus ar burtu Zz vai Žž!

Es tirgū pirktu ...

ZzŽž

centi/gabalā
centi/gabalā
centi/gabalā

• Izveido cenu zīmes savām  

Mārtiņdienas  

tirdziņa precēm!

Vai sula ir 

garšīga?

Cik maksā 

viena vafele?

Cik maksā 

krelles?
50 centi.

Dodiet, 

lūdzu, 

šīs!

Lūdzu divus 

mafinus!

Lūdzu! No jums 

60 centi.

Jā! Salda!

25 centi.

Lūdzu! 

20 centi.

Lūdzu! 

Atlikums – 

25 centi.

Lūdzu vienu 

glāzi!

Man ir 

50 centi!
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13. Vēro! Pastāsti, ko pārdod tirdziņā Martas, Oto, 

Roberta un Paulas klasesbiedri! 

• Lasi un turpini iesākto teikumu!

Bērni tirdziņā pārdod zemenes, …. 

• Kas kopīgs šiem vārdiem?

• Nosauc vēl kādas preces, kuru nosaukums sākas ar Z! 

14. Sarunājieties! Izmantojiet frāzes un atbildiet uz 

jautājumiem!

Labdien! Cik maksā āboli?
   

Vienu EUR.
   

Cik?
  

Jā, ļoti!
   

Vai tie ir saldi?
   

Lūdzu! Ēdiet uz veselību!
 

Vienu kilogramu.
   

Es pirkšu.
                      

15. Lasi dzejoli! 

Tāpat vien dziesmiņa

Zibi, zabi, zun,

Da, da, dā.

Zubi, zabi, zun, 

Tra, ta, tā!

Paslavē sevi!

Es lasīju pareizi / ātri / 

izteiksmīgi / skaļi. 

Es centos lasīt 

pareizi /ātri / 

izteiksmīgi / skaļi.

Es pamanīju un 

izlaboju savas 

kļūdas.

Man bija maz kļūdu.

Zibi, zabi, zun,

Du, du, dū,

Es tāpat vien 

Uz – dzie – du.

• Raksti burtnīcā! 

dz dž Dz Dž

Dzintra tirdziņā  

pērk pīrādziņus. Edžus 

dzied dziesmas.

Vai zināt, kas 

ir kopīgs vārdam 

uzdziedu ar vārdiem 

dzeltens, dzēšgumija, 

džemperis? 

Divi burti, viena 

skaņa: d + z = dz un 

d + ž = dž!

Evija Gulbe
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4.2. Latvijai dzimšanas diena!
1. Vēro! Rādi! Stāsti!

2. Lasi dzejoli un bērnu sarunu!

Andra Dēliņa 

Ko par Latviju var pateikt daudz?

Ko par Latviju var pateikt daudz?

Vieta pie jūras, ko par mājām sauc, 

Cilvēku sauja, kas latviski runā

Novados četros un pilsētu dunā.

Es zinu 

teikumu ar C 

burtiem! CcČč

• Noraksti burtnīcā! Izdomā savu teikumu!

Centis Ciemupē cienā ciemiņus ar cepumiem.

Salaca

sauja 

duna = troksnis
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• Pasaki, kā vēl Latvijā ir daudz!

3. Izpēti kartes un stāsti! 

• Kuras valstis tu vēl zini?

• Kurās valstīs tu esi bijis / bijusi?

• Kura valsts tev patīk vislabāk? Kāpēc? 

• Piedalies burtu C un Č rīkotajā konkursā par Latviju!  

Lasi teikumus!

Katrā nedēļā ir  c     t d    .

Mazākā naudas vienība ir c    s.

C     i “Selga” ir garšīgi.

Ādažos no kartupeļiem ražo č     s.

Vai tu zini, kā Latvijā ir daudz?

Priecīgu cilvēku.

Centīgu bērnu.

Latvijā ir daudz ciemiņu arī 

no citām zemēm.
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4. Iepazīsti Latvijas simbolus! Lasi un rādi!

Latvija ir valsts. Latvijas valstij ir 

savs karogs, ģerbonis un himna 

„Dievs, svētī Latviju!”.

Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Rīgā 

ir Brīvības piemineklis.

Latvijas dzimšanas diena ir 

18. novembrī.

Latvijas nacionālais putns ir baltā 

cielava. 

Latvija ir Baltijas jūras krastā. 

Baltijas jūrā ir dzintars.

 Pastāsti!

• Kā izskatās Latvijas karogs!

• Kas attēlots Latvijas ģerbonī?

• Ko cildina Brīvības piemineklis?

5. Iemācies dziedāt Latvijas valsts himnu!

Kārlis Baumanis

Dievs, svētī Latviju!

Dievs, svētī Latviju,

Mūs’ dārgo tēviju,

Svētī jel Latviju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mums tur laimē diet,

Mūs’ Latvijā! 

Es zinu 

vārdus, kas sākas 

ar burtu V: vijole, 

Vecrīga! Vv
• Lasi! Izvēlies sešus vārdus un iesaisti tos teikumos 

par Latviju!  

vizbulīte, viļņi, vabole, vainags, Vecrīga, 

varavīksne, vīnogas, Valmiera, vitamīni 
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6. Atmini mīklas! 

 Ar “P” es esmu putns, kas peld pa 

ūdeni. Ar “V” es  

topu lieta, kas  

dzelzi pušu  

griež.

 Lec kā sienāzis, nav sienāzis. Dzīvo 

ūdenī kā zivs, nav zivs. Kas tā ir? 

7. Lasi, kā sacerēt mīklu! 

1) Vispirms izdomā mīklas atminējumu! 

P i e m ē r s.  Vitamīni.

2) Tad izdomā, ko dara atminējumā minētais priekšmets 

vai dzīva būtne! 

P i e m ē r s. Vitamīni palīdz būt veselam.

3) Izdomā, kāds ir atminējumā minētais priekšmets vai 

būtne! 

P i e m ē r s. Vitamīni ir garšīgi.

4) Mīkla gatava! 

P i e m ē r s.  Tie ir garšīgi un palīdz būt veselam. Kas 

tie ir?

Es varu 

nosaukt vienzilbes 

vārdu, kas sākas ar 

burtu V.

Bet es zinu 

vārdu, kas sākas 

ar V un kuram ir 

2 zilbes!

Tad es 

nosaukšu 

vārdu ar diviem 

burtiem V!

Es nosaukšu 

vārdu, kas sākas 

ar V un kurā ir 

divskanis!

• Vai tu arī zini šādus vārdus? Nosauc!

Mīkla – īss 

jautājums vai 

uzdevums, kuram 

jāatmin atbilde.
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8. Lasi un apskati attēlus! Rādi un nosauc!

Latvijā ir pilsētas, upes, ezeri, meži, nelieli kalni, jūra.

 

   

  

 pilsēta upe ezers

 

    

 mežs kalns jūra

 9. Nosauc un rādi kartē Latvijas dabas objektus! 

Karti meklē 72. lpp.!

Tā ir …
   

Tas ir …
 

8. Lasi! Jautā un atbildi!

Oto: Marta, kur tu piedzimi?

Marta: Es piedzimu Rīgā. 

Paula: Es arī piedzimu Rīgā.

Roberts: Es nezinu, kur es piedzimu.

Kas?       Kur?

Liepāja – Liepājā

Rēzekne – Rēzeknē

Daugavpils –

      Daugavpilī

Preiļi – Preiļos

Jj

Burts J ir 

vārdā Latvija!

Vārdos 

Baltijas jūra 

arī ir J.
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• Kur tu piedzimi? 

• Kur tu dzīvo?

• Kur dzīvo tavi vecvecāki,  

radi, draugi?

10. Savieno zilbes un nosauc 7 vārdus ar J! 

kā –
   

ju –
   

ja –
   

jah –
   

ma –
   

jūr –
  

 
mā –

   
jū –

   
ja –

   
 – ta

   
 – bi –

   
 – ja

  

 
 – la

   
 – ra

   
 – lārs

   
 – ka

11. Lasi izteiksmīgi! Izrunā pareizi divskani O!

Vietu, upju, 

ezeru, 

jūru, kalnu 

nosaukumus 

raksta ar lielo 

sākumburtu.

Mans vectēvs dzīvo ...  

Mana draudzene dzīvo ... 

mans – tavs; mana – tava

mani – tavi; manas – tavas

• Roberts arī zina daudzus vārdus ar Jj un 

var pateikt teikumus! Lasi!

Vasarā svin J___ņ___s un ēd J___ņu 

s__ __ru. Omes dārzā aug j___ņ___gas. 

Krustmātei ir tautastērps ar skaistu j___

stu. Māmiņa gatavo garšīgu j___g___rtu.

Dace Liepa

***

Jūlijā Jūrmalā 

Jubilārs Jēkabs 

Jautāja: ”Joki – jūrā

Jauna jahta?” 

Jauka jūrascūciņa

Jūsmoja, jo 

Jokdaris 

Jāņtārpiņš jokojās

Jēkaba jahtā. 
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Oho! Cik grezna!

12. Iepazīsti Latviju kopā ar Paulu, Robertu, Oto un 

Martu! Lasi sarunas!

Šodien skolotāja stāstīja, ka Latvijā ir skaistas 

pilsētas un brīnišķīgas vietas. Bet es par tām neko 

nezinu.

Cik liela! Kas tur dzīvo?

Neviens! Bet tā ir lielākā ala 

visā Baltijā!

Vai tur dzīvo karalis?

Pie pils ir brīnišķīgs rožu dārzs un 

parks. Skatieties!

Nē, taču! Tas ir muzejs!

Ff

Fentspilī far afskatīt fovju figūras, afmeklēt 

ifklaides farku un fruņinieku fili.

Tā ir Rundāles pils!

Mēs ar ģimeni daudz ceļojam.  

Es varu tev parādīt fotogrāfijas. 

Skaties, tā ir Gūtmaņa ala!

Vai tu vari 

atšifrēt tekstu?
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Es biju Ventspilī!  

Es arī varu parādīt pilsētas  

fotogrāfijas. Te mēs esam Ventspilī.

13. Sameklē Gaiziņkalna, Gūtmaņa alas, Rundāles pils, 

Ventspils attēlus! Izvēlies vienu tūrisma objektu 

un pastāsti par to klasesbiedriem! Kurās Latvijas 

pilsētās tu esi bijis? Atrodi tās kartē! Rādi un stāsti 

klasesbiedriem!

• Roberts un Oto pierakstīja vārdus ar burtu f.  Lūk, vārdi! 

fakti, fotogrāfija, firma, filma, frizieris, fotogrāfs, 

flomāsters, futbols, fēns, flīzes, ferma, forma

• Kuri no vārdiem skan līdzīgi citās valodās?  

Kā tu domā, kāpēc?

Kādas govis? Ko viņas tur dara?

Cik interesanti! Kas vēl ir Ventspilī?

Skat, Ventspilī ir govis!

Tur ir kuģi, mols, bruņinieku pils un izklaides parks.

Tās nav dzīvas govis! Tās ir figūras! Skaties!

Nezinu!

Bet es biju Gaiziņkalnā!

Te mēs esam Gaiziņkalnā. Tas ir 

augstākais Latvijas kalns.

Kur tas atrodas?

Meklēsim!



80

14. Lasi un atbildi uz jautājumiem!

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.

• Kam ir liela jūra?

• Kam ir lieli meži?

• Kam ir ezeri un upes?

15. Lasi! Iemācies tautasdziesmu no galvas! 

Skaista man tēvu zemu

Pār visām zemītēm:

Zaļi lauki, zaļi meži,

Zil(i)s jūras ūdentiņš.

(Latviešu tautasdziesma)

• Kas kopīgs Vitauta Ļūdēna dzejolim un tautasdziesmai?

Viens – divi!  

Klausies un runā!

viens ezers –  

divi ezeri

viens mežs – divi ...

viens ... – divi ...

viena upe –  

divas upes

viena pilsēta –  

divas ...

viena ... – divas ...

• Kad tu tā saki?  

Hi, hi, hī!    
Ha, ha, hā!

   
Hallo, hallo!

   
Hei, hei!

  

 
Heijā, heijā!

• Atjauno teikumus! Izmanto dotās frāzes! 

…, visi skrienam pagalmā! …, kaķis skapī! 

…, te Ronaldo! …, kur tu ej?
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16. Salīdzini Latviju ar citām zemēm! Veido teikumus pēc 

parauga! 

P a r a u g s. Latvijā nav tuksnešu, bet ir zaļi meži.

Latvijā nav lielu kalnu, bet ir ... 

Latvijā nav ziloņu, bet ir ... 

Latvijā nav ..., bet ir ... 

17. Pastāsti, kādā krāsā ir Latvija! Veido vārdu 

savienojumus! 

zeme lauki jūra sniegs

ezers saule zemene mežs lapas

 dzeltena ...   zila ...    zils ... 

 zaļi ...    brūna ...   zaļš ...

 sarkana ...   dzeltenas ...  balts ...

• Kura ir tava mīļākā krāsa? Kāpēc?

Nē, halva 

nav haki krāsā. 

Haki krāsā ir mans 

džemperis.

Hh

Bet mana 

mīļākā krāsa ir 

haki! 

Kas ir haki 

krāsā? Halva? 

A

E

B

F G

C

H

D

I
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4.3. Ko es zinu? Ko es protu?

 
1. Spēlējiet spēli!

 

• Ripini metamo kauliņu! Apskati, cik punktu ir uz metamā 

kauliņa! 

• Spēli sāc no burta A! Ej pa burtu robežu! Liec spēles 

kauliņu uz atbilstošā burta!

• Nosauc ar Latviju saistītu vārdu, kurā ir šis burts!

 

2. Pastāsti, ko tu zini par Latviju! Pasaki, ko tu vēl 

nezini! Teikumos izmanto vārdus! 

ka
   

kas
   

kur
   

cik
   

kā
   

kāds

Es zinu, ...        Es nezinu, ...

• Kā tu vari uzzināt to, ko vēl nezini? 

3. Papildini teikumu un raksti burtnīcā! 

 


