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IEVADS

Labdien, 1. klases skolēn!

Vēl pavisam nesen mēs, grāmatas autores, Tev vēlējām
sekmīgu un laimīgu skolas laiku. Tu saņēmi savu pirmo
latviešu valodas grāmatu, un mēs ļoti ceram, ka šis laiks
kopā ar jauno mācību grāmatu Tev bija interesants un
aizraujošs.
Mācību gads turpinās, un Tu saņem latviešu valodas
mācību grāmatas 2. daļu. Kopā ar to Tu atvadīsies no
ziemas, sagaidīsi pavasari, svinēsi Lieldienas, iepazīsi
dabu un gaidīsi vasaru. Tu lasīsi daudz interesantu stāstu,
mācīsies pareizi runāt un rakstīt, bet pats galvenais –
pamazām Tu latviešu valodas pasaulē jutīsies kā mājās.
Lai tev veicas!
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!
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7. ZIEMA GALĀ

Maija Laukmane

Vakarā
Jancis uzcēla sniega vīru.
Una savēla sniega sievu.
Ancīte saripināja sniega bērneļus,
resnus un tievus.
Sniega bērneļi ripo un ripo
ap sniega vīru,
ap sniega sievu –
visu rītu,
visu pusdienu,
visu dienu.
Vakarā sniega vīrs sašļucis...
Vakarā sniega sieva sašļukusi...
Vakarā sniega bērneļi
dabūjuši iesnas:
vakarā
sētā ienācis
sniega ģimeņu biedēklis –
atkusnis
briesmīgais!…
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7.1. ZIEMA ATVADĀS
1. Lasi un mini mīkas!

atkusnis

dubļi

lāstekas

… Ziemai pakaļ skraida.
Gan ar sauli,
Gan ar vēju,
Gan ar lietu baida.
Raudot ziema
Salam lūdz:
– Pārmāci tu viņu!
Lai tas dubļos nepārvērš
Spožo ledutiņu!
Par ko ir šī mīkla?

Mini mīklu!
Naktis garas, garas, garas,
Dienas īsas, īsas.
Dienā auksta saule,
Naktī balta sarma.
Tā ir … .

Tas ir … .
Jā! Atkusnī pil lāstekas, kūst

!

8
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Viss ir slapjš – zeme un ceļš,
un
.

un

,

2. Strādā pārī! Vēlreiz izlasi mīklu!
Noskaidro, vai atkusnis ir ziemas draugs!
Kas ir atkušņa draugi?
Kas atkusnī notiek?

ATCERIES!

3. Lasi! Pabeidz vārdus!
Saule ir spoža. Dienā saule ir
spožāka.
Diena ir īsa. Diena kļūst gar … .
Nakts ir gara. Nakts kļūst īs … .
Laiks ir silts. Laiks kļūst siltāks.
Ir liels sals. Naktī sals ir liel … .
Pūš stiprs vējš. Vējš kļūst stipr... .

īss ≠garš
auksts ≠silts
liels ≠mazs
īsa diena –

īsāka diena
silts laiks –

siltāks laiks

4. Vēro un runā!
cukurs

medus

salds – saldāks

spoža – ...

silta – ...

auksts – ...

5. Lasi un stāsti par atkusni!
silta saule
Kāds laiks ir atkusnī?
Atkusnī ir silta saule.
slapjš sniegs
dubļi
Atkusnī ir...
stiprs vējš

lietus

balta sarma

gara nakts

stiprs sals

9
LV1 MG B.indd 9

07.05.15 15:39

6. Vēro un stāsti! Par ko runā meitenes?
Par ko runā zēni?

žurnāls

anketa

telefons

7. Lasi! Pabeidz teikumus!
Fanija un Ella ir draudzenes.
Einārs un Sergejs ir draugi.
Fanija ir garāka, Ella ir īsāka.
Fanija ir jaunāka, bet Ella ir vecāka.
Einārs ir … , Sergejs ir … .
8. Strādā pārī! Kas ir draugi? Aplūko
zīmējumus! Jautā! Atbildi!

10
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9. Lasi sarunu!

ATCERIES!
Kas?
Maksims
Māris
Anna
Dace

Skaties, varam piedalīties konkursā!
Kādā konkursā?

Kā?
Maksima
Māra
Annas
Daces

Konkursa nosaukums „Interesantākā
anketa”! Izdomāsim anketu par labāko
draugu vai draudzeni!
Vai zēni arī var piedalīties?
Jā! Einār! Sergej! Izveidosim anketu!

10. Strādā pārī! Lasi un aizpildi anketu!
Izdomā savus jautājumus un atbildes!
Jautājums

Atbilde

1. Kā sauc tavu draugu
vai draudzeni?
?
2. Cik

Manu

.

7 gadi.

3. Kura stunda draugam
vai draudzenei patīk?

.

4. Kas garšo draugam
vai draudzenei?

.

5. Ko

?

6.

?

Datorspēles.
.
11
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11. Vēro un stāsti!
Vārds
Uzvārds
Vecums
Mati
Acis
Klase

Ella
Kalve
7 gadi
gaiši
zilas
1.a

Anketa

Fanija
Strode
6 gadi
tumši
pelēkas
1.a

Einārs
Kļava
7gadi
tumši
brūnas
1.a

Sergejs
Ivanovs
8 gadi
tumši
pelēkas
1.a

Mīļākā
stunda

Patīk

Mīļākais
gadalaiks

Mīļākā
rotaļlieta

Garšo

12
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12. Strādā pārī! Pastāsti par savu labāko
draugu vai draudzeni!
Mans labākais
draugs ir … .

Mana labākā
draudzene ir … .

Viņš

Viņa
mācās …
(3. – trešajā)
klasē.

Viņam

Viņai
ir … gadi,
… mati un … acis,
garšo … .

Viņa, viņas

mīļākā stunda ir … ,
mīļākais gadalaiks ir … ,
mīļākā rotaļlieta ir … .

13
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7.2. UZMANĪGI! BĪSTAMI!
1. Vēro, lasi un stāsti!

ārā

slidens

bīstami

Uz zemes ir
.
Uz ielas ir
.
Uz ietves ir
.
Uz taciņas ir
.
Uz jumta ir
un
Ir bīstami iet gar mājām.

taciņa

iet gar mājām

.

2. Lasi! Atbildi uz jautājumu!
Atkusnis. Ir slapjš un slidens. Ārā ir dubļi un peļķes.
No māju jumtiem krīt lāstekas un sniegs. Uzmanīgi!
Ir bīstami iet gar mājām!
Kāpēc ir bīstami iet gar mājām?

14
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3. Ko zēns saka meitenei? Lasi!

Uzmanīgi! Ir slidens!
Uzmanīgi! Krīt lāstekas un sniegs!
Uzmanīgi! Peļķes!
Uzmanīgi! Spīd saule!

4. Vēro, lasi un stāsti!

Uzmanīgi!
Nikns suns!		

Uzmanīgi!
Karsta tēja!

Uzmanīgi! Brauc mašīna!
15
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5. Vēro un stāsti! Veido teikumus!

Uz ielas ir sniegs.
… ietves ir ledus.
… palodzes sēž kaķis.
… žoga sēž putns.
… jumta ir kupenas.
… soliņa … .

Pie mājas aug bērzs.
… ir soliņš.		
… ir kaķis.		
… durvīm ir mašīna.

… ir sniegavīrs.
… ir suns.
16
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Zem koka ir kupenas.
… ir lāstekas.
… ir peļķe.
… ir ledus.

ATCERIES!
Kur?
uz, zem, pie sola
uz, zem, pie sienas
uz, zem, pie
palodzes

6. Vēro un stāsti! Veido
teikumus! Katrā teikumā
izmanto vienu no vārdiem uz, zem, pie!
11

12

1

10

2

9

3
4

8
7

6

5

7. Strādā pārī! Stāsti! Katrā teikumā izmanto
vienu no vārdiem uz, zem, pie!

17
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8. Vēro un stāsti! Veido teikumus!

krasts

Bērni ir pie ...
Uz zemes ir ... .
Bet upi klāj ...
Indrai un Kārlim ir ...
Igors ...

ragaviņas.
ledus.
upes.
slido.
sniegs.

9. Lasi! Atrodi teksta turpinājumu!
Laiks kļuvis siltāks. Spoži spīd saule. Sniegs vietām kūst.
Igors ir upes vidū.
Igors slido un priecājas:

Nē! Skatieties!

Indra māj Igoram ar roku
un sauc:

Cik labi slīd slidas!
Īsta slidotava!

Igors neklausās, viņš saka:

Nāc krastā!
Ledus tagad plāns!

Arī Kārlis aicina Igoru krastā:

Ledus var ielūzt!
Tu iekritīsi ūdenī!

18
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10. Veido stāstījumu! Kas notiek tālāk?
Ledus
ielūst.

ir biezs.

Igors
iekrīt ūdenī un sauc
pēc palīdzības:

slido uz krastu
un saka:

„Palīgā! Palīgā!”

„Priecājos tevi
redzēt, Indra!”

Kāpēc izvēlējies šādu stāsta nobeigumu?
11. Lasi! Pastāsti, ko nozīmē šie uzraksti!
Kur ziemā liek šādus uzrakstus?

ATCERIES!
biezs ≠plāns
labs ≠slikts

19
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12. Vēro un stāsti!

iesnas

klepus

tēja

temperatūra

krūze
zāles

termometrs
citrons

13. Lasi!
Igors ir slims.
Viņam ir iesnas un klepus.
Igoram ir temperatūra.
Viņam sāp galva un kakls.
14. Lasi teikumus! Veido ārsta un Igora
dialogu!
Kas noticis?

Jūtos slikti.

Vai temperatūra ir?
Vai … sāp?

Jā, arī kakls sāp.

Vai … sāp?

Nē, galva nesāp.

Gripa. Lūdzu, recepte!
Dzer zāles un vitamīnus!
20
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15.Vēro attēlus! Kas sāp bērniem? Kurš no
viņiem ir vesels? Stāsti!

Indra
Indra

Kristīne

Andrejs

Kārlis

Kristīne
16. Lasi un stāsti!

Andrejs

Kārlis
IZMANTO!

Kad es esmu
slims,

slima,
jūtos slikti.
Man ir

Man sāp

iesnas,
temperatūra un
klepus.

galva un
kakls.

Mana māmiņa man

liek kompresi.

dod siltu tēju.

dod zāles.

Es esmu slims.
Es esmu slima.
Es jūtos slikti.
Man ir temperatūra.
Man ir klepus.
Man sāp galva.

ATCERIES!
Kas ir?
ir temperatūra
ir iesnas
ir klepus
Kā nav?
nav temperatūras
nav iesnu
nav klepus

21
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7.3. METEŅI
1. Vēro un stāsti!

pankūkas

ķekatas

maska

2. Lasi!
Meteņi
Šodien ir Meteņi. Tie ir latviešu tautas svētki. Meteņos
pavada ziemu un gaida pavasari.
Centis saka: „Meteņos mēs cepam pīrāgus.”
„Mēs cepam pankūkas. Ejam ciemos,” saka Vlada.
Meteņos Centis iet ķekatās. Viņam patīk braukt
ragaviņās no kalna.
Vlada saka: „Jā, mēs arī ragavās braucam no kalna. Šie
ir jautri svētki. Mēs tos saucam par Masļeņicu.”
22
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3. Strādā pārī! Stāsti, ko dara Meteņos un
Masļeņicā!
Meteņos

ēd

Masļeņicā

velk

iet

brauc

4. Ko dara svētkos? Papildini teikumus!
Mēs ēdam pīrāgus.
Mēs ...

Mēs ...

ATCERIES!

.

.

Mēs ... ciemos.

Šodien
es eju
tu ej
viņš, viņa iet
viņi, viņas iet
mēs ejam
jūs ejat

Mēs ... ragaviņās no kalna.
Mēs arī ...

.
23
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5. Vēro un stāsti! Izmanto teikumus!

ievārījums
cukurtrauks

krējums

cukurs

tējkarote

Šodien ir ... .			
Uz galda ir ... .			

tasīte

dakšiņa

nazis

apakštasīte
tējkanna

Pie galda sēž ... .
Visi ēd ... un dzer ... .

6. Veido sarunas!
Lūdzu, ņem!

Pasniedz, lūdzu, ...!

Lūdzu, cukuru!

Man, lūdzu, tēju!
Lūdzu, man vēl vienu pankūku!

Cik garšīgas!
Paldies!

24
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7. Ko bērni ēd? Vēro attēlus un stāsti!

pankūkas ar ievārījumu

pankūkas ar banāniem

pankūkas ar krējumu

pankūkas ar āboliem

8. Kādas pankūkas garšo bērniem?
Žannai garšo

.

Zigurdam garšo

.

Zanei garšo
Žannai garšo

izmanto!

.

Uz galda ir...
Pie galda sēž ...
Man garšo
pankūkas.

.

9. Kādas pankūkas tev
garšo?

ATCERIES!
pankūkas
Ar ko?
ar krējumu
ar āboliem
ar gaļu

25
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10. Vēro un stāsti!

ledusskapis

izlietne

gāzes plīts

plaukts

galds

bļoda

karote panna šķīvji krūzes
gatavo ēst
ēd
mazgā

11. Vēro un lasi!
,

Virtuvē ir
Uz
Uz

,

ir

,

,

.

.
ir trauki:

Virtuvē ir

un

Bērni cep

.

,

,

.

.

26
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12. Lasi un pabeidz teikumus!
Virtuvē Centis gatavo brokastis.
Virtuvē

un Vlada ēd

Virtuvē

mazgā

.
.

13. Ko tu dari virtuvē? Stāsti!
Virtuvē

es gatavoju

es mazgāju

es ēdu

es cepu

ēst.

traukus.

brokastis.

pankūkas.

vakariņas.

pīrāgus.

ATCERIES!

14. Lasi!
Brīvdienās es palīdzu māmiņai,
tētim un vecmāmiņai. Svētdienās
tētis gatavo brokastis. Viņš cep
pankūkas. Vecmāmiņa cep pīrāgus
pusdienās. Vakariņas gatavo
māmiņa. Es mazgāju traukus.

brokastis
pusdienas
vakariņas

27
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15. Lasi! Spēlē!
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8. KLĀT PAVASARIS!

Dzidra Rinkule-Zemzare

Ziedoņa koncerts
Ieklausās koki –
Brīnumi gan!
Zaros man dziesmas
Un mūzika skan!
Ieklausās zeme,
Ieklausās strauts –
Putni uz pirmo
Koncertu sauc.
Pamostas zāle,
Acis ver zieds –
Kas tur tā svilpo?
Kas tur tā dzied?
Atlido bite,
Gaiss līksmi san, –
Ziedoņa koncerts
Vareni skan!

29
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8.1. PAVASARA PIRMIE VĒSTNEŠI
1.Vēro! Stāsti! Izmanto jautājumus!

pūpoli

strauts dzijas kamoliņš
sniegs nokusis

pelēks

Ko tu redzi attēlā?
Kāds gadalaiks ir attēlā?
2. Lasi!
Ir agrs pavasaris. Sniegs ir nokusis. Mežā sniega vairs
nav. Pie kalna saulē ir pelēka sniega kupena.
Uz ceļa ir lielas peļķes un daudz mazu strautu.
Debesis ir pelēkas. Reizēm līst lietus.
„Cik šodien pelēka diena!” saka Jānis.
„Jā, beidzas ziema un sākas pavasaris. Plaukst pūpoli.
Mostas zeme. Vēl viss ir pelēks,” piekrīt Jana.
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3. Lasi! Pasaki, kas tas ir!
Pelēks, bet nav kamoliņš.
Mazs un pūkains, bet nav kaķis.
Kas tas ir?
(Pūpols)

4. Lasi mīklas! Mini!
Izdomā savu mīklu
par pavasari!

Ziemā tā bija liela un balta, bet
tagad ir pelēka.
Tā ir uz zemes, uz ielas, pagalmā,
kad līst lietus vai kūst sniegs. Tā
ir gan pilsētā, gan laukos.
Tas ir ātrs un steidzas uz upi.
Pilsētā tas ir melns. Laukos tas
ir dubļains. Pa to brauc mašīnas.

IZMANTO!
Uz kurieni tu
steidzies?
Es steidzos uz
skolu.
Uz kurieni tu ej?
Es eju uz skolu.
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5. Vēro! Lasi! Stāsti par sevi!
8.00
Pulkstenis ir astoņi.
Pulksten astoņos Jānis iet uz
skolu.
9.00
Pulkstenis ir deviņi.
Deviņos sākas stundas.
Pirmā stunda ir … .
11.00
Pulkstenis ir vienpadsmit.
Vienpadsmitos Jānis ēd pusdienas.
12.00
Pulkstenis ir divpadsmit.
Pulksten 12.00 sākas mūzikas
stunda, Jānis dzied.
14.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 14.00 stundas beidzas un
Jānis iet mājās.
15.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 15.00 Jānis ēd launagu.
17.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 17.00 Jānis steidzas uz
treniņu.
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18.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 18.00 Jānis ēd vakariņas.

19.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 19.00 Jānis pilda
mājasdarbus.
22.00
Pulkstenis ir … .
Pulksten 22.00 Jānis iet gulēt.

6. Vēro un stāsti!
Papildini teikumus!

pus

stunda

pusstunda

nakts

pusnakts

gads

pusgads

Janvāris, februāris, marts,
aprīlis, maijs un jūnijs ir … .

ATCERIES!
Cik ir pulkstenis?
Pulkstenis ir
1.00 viens
2.00 divi
Pulksten cikos?
Pulksten
1.00 vienos
2.00 divos

Trīsdesmit minūtes ir … .
Pulksten divpadsmitos naktī
ir … .
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8.2. PAVASARA SKAŅAS
1. Vēro! Stāsti!

strazds

stārķis

bezdelīga

lakstīgala

dzeguze

2. Lasi!
Pavasarī atlido gājputni un vij ligzdas. Pirmie atlido
strazdi. Strazdi sēž bērzā un skaļi svilpo.
Liepā pogo lakstīgala.
Mežā un pļavā kūko dzeguze: ku-kū, ku-kū! Dzeguze
meklē ligzdu.
Pļavā staigā stārķis. Stārķis vij ligzdu uz mājas jumta.
Augsti debesīs lido bezdelīga. Bezdelīga ligzdu taisa zem
mājas jumta.
Mēs priecājamies par pavasari un putniem.
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3. Lasi! Izvēlies stāsta virsrakstu!
Pļavā

Putnu ligzdas

Mežs

Putni

4. Vēro! Veido teikumus! Stāsti!

ligzda ir

Bezdelīgas ligzda ir zem mājas
jumta.
Lakstīgalas ligzda ir ... .
Stār... .
5. Kā dzied putni?
Stāsti!

ATCERIES!
Kas?
Kā?
strazds strazda
stārķis stārķa
bezdelīga

bezdelīgas
dzeguze dzeguzes
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6. Vēro! Stāsti! Izmanto jautājumus!

dziesma
mūzikas skola
mākslas skola

ģitāra

zīlīte

vijole

klavieres

Kāds gadalaiks ir attēlā?
Ko tu redzi attēlā?
Ko dara zīlīte?
Kur bērni un putni mācās dziedāt?
Kur bērni mācās spēlēt vijoli?
7. Lasi!
Zīlīte
Zīlīte meklē, kur mācīties dziedāt. Neko atrast viņa nevar.
Tā paiet pavasaris un vasara.
Pēkšņi zīlīte saprot, ka beidzas vasara un siltais laiks.
Citi putni jau lido uz siltajām zemēm.
Zīlīte noliek savu vijoli un žēli saka: „Cik vien! Cik vien!”
Tā zīlīte dzied arī tagad.
(Pēc latviešu tautas teikas)
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8. Vēro! Kur bērni mācās? Stāsti!
A

1.

B

Meitene mācās
mūzikas skolā.
Meitene spēlē
vijoli.

2.

C

… mākslas skolā.

3.

… sporta skolā.
… hokeju.

9. Kur tu mācies? Ko tev māca? Stāsti!
Es mācos

mūzikas
skolā.

mākslas
skolā.

sporta
skolā.

… skolā.

Mūzikas skolā es spēlēju klavieres, ... .
… skolā es … .
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10. Vēro! Lasi, ko stāsta Jānis!
Pabeidz teikumus!

koris

dziedātāja
dziedātājs

priekšā

vidū

aizmugurē

taure

Mums patīk dziedāt un spēlēt klavieres.
Skolā ir koris.
Dziedātāji dzied ... .
Es stāvu priekšā. Arī Jana stāv ... .
Vidū stāv Antons un ... .
Aizmugurē stāv ... un Eva.
Mēs dziedam ... par lietutiņu.
Toms spēlē ... .
Dana prot spēlēt ... .
Ella spēlē ... , Kārlis – ... , bet Kirils – ... .
Viņi mācās mūzikas ... .
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11. Vēro! Veido teikumus! Stāsti!
Es
dziedu

spēlēju

12. Vēro! Stāsti!
izmanto!
aizmugurē
vidū
priekšā

Aizmugurē stāv tētis un … .
Vidū ir Miks un … .
Priekšā sēž … .
Aizmugurē sēž Miks
un … .
Vidū … .
Priekšā … .
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13. Vēro un stāsti!

Sākam konkursu „Slavas brīdis”!

konkurss

konkursa vadītājs

dalībnieks

skatītājs

aplaudē

14. Lasi!
Skolā katru gadu notiek konkurss „Slavas brīdis”.
Konkursa vadītāji nosauc dalībniekus.
Konkursa dalībnieki rāda, ko prot. Viens skaisti dzied,
cits dejo, vēl kāds – spēlē mūzikas instrumentu vai runā
dzejoli.
No mūsu klases konkursā piedalās vairāki skolēni. Ella
spēlē vijoli. Kārlis spēlē ģitāru un dzied. Mūsu klases zēni
dejo hip-hopu.
Man patīk, kā spēlē un dzied Kārlis.
Skatītāji skaļi aplaudē.
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15. Palīdzi konkursa vadītājam pieteikt
dalībniekus!

ATCERIES!

Vijoli spēlē 1. klases skolniece Ella.
Tagad
Dzied un spēlē ... .
es dziedu, spēlēju
Hip-hopu dejo ... .
tu dziedi, spēlē
viņš, viņa dzied,
spēlē
viņi, viņas dzied,
spēlē
mēs dziedam,
spēlējam

16. Lasi un stāsti!
Skolā notiek konkurss ... .
Konkursa dalībnieki ... .
Konkursa skatītāji ... .
17. Vēro afišu!
Nosauc koncerta programmu!
Piesaki koncerta dalībniekus!
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8.3. PAVASARIS KRĀSĀS
1. Vēro! Stāsti!

skudra

skudrupūznis

bite

pienene

čakla

ieva

vizbulīte

māllēpe

taurenis

smaržo

2. Lasi!
Pirmās klases skolēni kopā ar skolotāju dabaszinību
stundā iet uz mežu. Visi vēro dabu.
Skolotāja rāda uz skudrupūzni: „Skatieties! Siltajā
saulē skraida

.”

Jānis saka: „Viņas, tāpat kā mēs, pastaigājas mežā.”
Ella: „Skudras ceļ savu
un čaklas.

.

ir mazas, melnas

daudz strādā. Viņas ir čaklas kā

.”

Dana smaržo baltu krūmu: „Skolotāj, zied ievas!
ir baltas un smaržīgas!”
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Skolotāja jautā Oļegam: „Oļeg, kas vēl zied mežā?”
Oļegs rāda uz puķēm: „Vizbulītes! Zied
Ella priecājas: „Ceļa malā zied dzeltenas
„Bērzam plaukst mazas, zaļas

, aug zaļa

un

.”

un

.”

, apkārt

viss ir zaļš,” saka Jānis.
Dana nepiekrīt: ,,Viss nav zaļš. Jāni, skaties! Debesis ir
zilas,

balti, bet

ir dzeltena.”

Ella priecājas: „Dana, lido

, dzied

!”

3. Vēro un stāsti! Izmanto jautājumus!

Pastāsti, kas uzzīmēts attēlā!
Pasaki, kādu gadalaiku bērni zīmē!
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4. Lasi! Papildini teikumus!
Veido savu dialogu!
Oļeg, kādi ir koki pavasarī?
Pavasarī koki … . Jāni, kādas ir debesis
un saule pavasarī?
Pavasarī debesis ir … .
Ella, kādas puķes zied mežā?
Mežā plaukst … . Dana, kas vēl mežā notiek pavasarī?
Mežā skudras ceļ … .

5. Vēro! Lasi!
Cik pavasaris skaists! Pa
Stārķim ir garas
iet uz skudrupūzni.

staigā

. Zālē zied

. Meža malā

skaļi dzied bērza zarā.

vij ligzdu zem mājas
Pāri visam ir

.

un

.
.
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6. Lasi! Iemācies no galvas!
Agra Tomkalne

ATCERIES!
zaļi bērzi
dzeltenas pienenes
baltas ievas
Oļegs
Oļeg!
Jānis
Jāni!
Dana
Dana!
Dace
Dace!
skolotāja skolotāj!
skolotājs skolotāj!

Zīmējums
Zīmēju, zīmēju
Zaļu, zaļu zālīti.
Zīmēju, zīmēju
Zilus, zilus ziedus.
Zīmēju, zīmēju
Zeltainu zvaigznīti.
Zīmēju, zīmēju
Ziedošu zemi.

7. Nosauc bērnu vārdus! Lasi!
Veido teikumus pēc parauga!

Zane, ko tu zīmē?
Es zīmēju dzeltenas pienenes.
..., ko tu zīmē?

... .

8. Ko saka Jānis –
skaties vai skatieties?
Kā tu domā, kāpēc viņš
saka tieši tā!

45
LV1 MG B.indd 45

07.05.15 15:40

9. Vēro un stāsti!

pēta

rāpo

ods

muša

Pastāsti, kur ir bērni!
Pasaki, ko bērni pēta!
10. Lasi! Mini mīklas!
Tā ir maza un apaļa. Tai ir sarkana kleita
ar melniem punktiem. Kas tā ir?
Tas visbiežāk ir dzeltens vai raibs.
Viņam patīk puķes. Kas tas ir?
Tas ir mazs un kož. Tas nav suns. Kas tas ir?
Tā ir čakla kā skudra. Tā strādā visu vasaru.
Tai visvairāk patīk puķes. Kas tā ir?
Tā ir maza un melna. Tā ātri lido un rāpo. Vasarā
tā ir istabā. Cilvēkiem tā nepatīk. Kas tā ir?
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11. Vēro un skaiti! Runā!

12. Pastāsti, kas ir meitenei!
Meitenei ir šalle ar putniem.

13. Kas tev ir? Pastāsti!
Man ir zeķes ar pelēm.
Man ir … ar … .
Man … .
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14. Lasi! Papildini! Stāsti!
vairs nav. Spīd

Pavasaris.

.

Debesis ir … .
. Mežā un pļavā, dārzā un

Atlido

dziesmas.

parkā skan
,

vij

uz

vij

zem

.

Kokiem … zaļas lapas. … zaļa zāle.
. Mežā zied pavasara puķes –

Pirmie zied
un

. Pļavā zied

Mostas

,

Lido dzelteni un raibi

. Zied baltas
un

.

.
.

Es eju dabā. Es skatos un klausos pavasari.
Pavasarī es redzu … . Pavasarī es dzirdu … .
Vislabāk man patīk … .
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9. LIELDIENU LAIKS

Nāc, nākdama, Lielā diena,
Visi bērni tevi gaida!
Visi bērni tevi gaida
Aiz vārtiem sasēduši.
(Latviešu tautasdziesma)
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9.1. LIELDIENAS GAIDOT
1. Vēro un stāsti!

raibas olas

šūpoles

šūpojas

spoža saule

2. Lasi!
Lieldienas ir pavasara svētki.
Debesis ir zilas. Saule ir siltāka un spožāka. Diena kļūst
garāka, nakts – īsāka.
Mostas daba. Atlido putni. Lido dzelteni un raibi taureņi.
Zied pūpoli. Plaukst bērzi. Aug zaļa zāle.
Lieldienās krāso olas un šūpojas šūpolēs.
3. Vēro! Kādas olas ir zīmējumā? Cik
zīmējumā ir katras krāsas olu? Stāsti!

Pie groza ir viena brūna ola, … .
50
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4. Vēro! Stāsti!

spoža saule – spožāka saule

īsa kleita – īsāka ...

liela ... – lielāka ...

silts džemperis – siltāks džemperis

garš ... – garāks ...

mazs ... – mazāks ...
IZMANTO!

5. Vēro! Stāsti!
garš zīmulis – garāks zīmulis

Iet ciemos.
Gaida ciemos.

ATCERIES!
mazs ≠liels
īss ≠garš
mazs – mazāks
zaķis
maza – mazāka ola
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6. Vēro un stāsti!

krauklis

punkti

bēdājas

brīnās

7. Lasi!
Lieldienu

Garausis čakli strādā. Viņš meklē

pie vistām. Zaķis lasa

grozā. Beidzot

ir pilns.

Garausis priecīgs apsēžas un skatās uz grozu.
„Kur tik daudz olu liksi? ” jautā
„Lieldienas nāk. Došu
„Tādas baltas

bērza zarā.

bērniem,” atbild zaķis.

?” brīnās krauklis.

„Visas olas ir baltas un vienādas. Man ir skaistas
zaļas ar brūniem raibumiem,” stāsta

–

.

„Manas olas ir mazas, bet skaistas – gaiši zilas ar
brūniem punktiem,” Garausim rāda
„Arī manas olas ir

.

,” garām lido

.
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„Ko nu lai daru?”

bēdājas. „Putniem skaistas,

, bet man tikai baltas…”
8. Jautā! Atbildi!
Kāpēc Lieldienu zaķi sauc
par Garausi?

…

…

Zaķis Garausis čakli strādā.

Kur zaķis meklē olas?

Zaķis meklē olas pie vistām.

Kāpēc Garausis nav
priecīgs?

…

9. Kādas olas ir zaķim un putniem?
Stāsti!
ATCERIES!
dzelteni taureņi
baltas olas

Zaķim Garausim ir baltas olas.
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10. Vēro un lasi!

zāle

sūnas

Kāpēc esi bēdīgs?
Gribu dāvināt bērniem olas, bet tās ir baltas.
Olas var nokrāsot.
Man nav krāsu.
Krāsas ir tepat mežā. Olas var nokrāsot
ar zāli, sūnām, lapām un puķēm.
Sākam strādāt! Ejam lasīt lapas, sūnas un puķes!
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11. Atrodi katram zīmējumam atbilstošu
tekstu! Vēro un lasi!
1.

2.

3.

Zaķis Garausis, vāvere un lapsa strādā mežā. Lapsa
plūc bērzu zarus. Vāvere meklē zāli un sūnas. Zaķis plūc
māllēpes.
Zaķis Garausis, vāvere un lapsa krāso olas. Lapsa un
vāvere liek katlā zāli, sūnas un puķes. Zaķis liek katlā olas.
Olas gatavas! Cik tās raibas – dzeltenas, zaļas un brūnas!
Visi priecājas par Lieldienu olām.
ATCERIES!

12. Vēro un runā!

Kas? Ar ko?
sūnas ar sūnām
puķes ar puķēm

Olas krāso ar

Tagad
es krāsoju
viņš, viņa krāso
viņi, viņas krāso
mēs krāsojam

13. Kādā krāsā olas krāso
vāvere, lapsa un zaķis? Vēro un stāsti!
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9.2. SVINĒSIM LIELDIENAS!
1. Vēro attēlu! Veido stāstījumu! Izmanto
jautājumus!

atrod ciemiņi

iet ciemos

nāk ciemos

Kas Lieldienu rītā liek olas mājas pagalmā?
Kur bērni atrod olas?
Kādas ir olas?
2. Lasi! Stāsti!
Olas mums ir! Ejam ciemos!
Kārli! Šodien pie mums nāk ciemiņi – tavi
klasesbiedri – Vlada, Zane un Maksims.
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3. Vēro!
Stāsti!

IZMANTO!

Es olas krāsoju ar olu krāsām.
Es olas krāsoju ar mellenēm.
Es olas krāsoju ar sīpolu mizām.

Es eju ciemos.
Pie manis nāk
ciemos.

Es olas nekrāsoju. Man tās atnesa
Lieldienu zaķis.
Mēs olas nekrāsojām. Tās bija dārzā.

4. Lasi! Stāsti par Lieldienām!
es nekrāsoju
olas.

pie manis nāk
ciemiņi.

Vakar
es krāsoju
mēs nekrāsojām

Lieldienās

es krāsoju olas

ar

ATCERIES!

es eju ciemos

pie vecmāmiņas,
pie draugiem,
pie klasesbiedriem.

Ko?
olas
Ar ko?
ar sīpolu mizām
ar mellenēm
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5. Vēro! Lasi!

piedalās olu kaujā

tur

sit

saplīst

Vai piedalīsies olu
kaujās?

ripina

ripo

uzvar

Uzvar tas, kura ola
nesaplīst. Olu kaujā
uzvar ... ! Urā!
Jā! Es turu olu.
Sit!

6. Vēro! Lasi!
Es stāvu kalna galā un ripinu olu lejā.
Uzvar tas, kura ola aizripo tālāk. Skaties!
Mana ola ripo! Tā ir tālu!
Tagad es! Skaties! Arī mana ola ripo!
Tā ir tālāk par tavu olu! Es uzvarēju!
Apsveicu! Uzvarēja ... !
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7. Strādā pārī! Jautā! Atbildi!

Vai tu

krāso olas?
piedalies olu kaujā?
ripini olas?
ēd olas?
		

8. Vēro! Lasi!

Kirils šūpojas augstu.
Zane šūpojas augstāk.

Maksima ola ripo tālu.
Danas ola ripo tālāk.

Kirils ir tuvu šūpolēm.
Zane ir tuvāk.

9. Vēro! Stāsti!
Žagata sēž ... .
Vārna sēž ... .
Suns ir ... .
Kaķis ir ... .
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10. Vēro attēlu! Stāsti!

kož odi

nāk miegs

melo

apaļš

11. Ko tu zini par Lieldienām?
Lieldienās cilvēki šūpojas. Mēs arī šūpojamies.
Kas Lieldienās šūpojas, tam vasarā nekož odi.
Es šūpojos. Kas Lieldienās šūpojas, tam visu gadu
nenāk miegs.
Kas Lieldienās ēd olas bez sāls, tas vasarā melo.
Kas ēd daudz olu, tas ir apaļš kā ola.
Kurš Lieldienās agri ceļas, tas visu gadu ir laimīgs.
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12. Lasi! Pasaki teikumu!
Kas Lieldienās šūpojas,

tam vasarā nekož odi.

Kas Lieldienās ēd olas,

tas visu gadu ir laimīgs.

Kas Lieldienās guļ,

tas melo.

Kas Lieldienās agri ceļas,

tas ir apaļš kā ola.

Kas ...,

tam visu gadu nenāk miegs.

13. Vēro zīmējumus! Lasi, papildini
teikumus!

Es šūpojos šūpolēs.
Mēs šūpojamies ... .

Es klausos ... .
Mēs klausāmies ... .

Es skatos ... .
Mēs skatāmies ... .

Es piedalos konkursā.
Mēs piedalāmies ... .

14. Vēro zīmējumus! Nosauc to, kas saistīts
ar Lieldienām!
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mm

a

15. Vēro! Stāsti! Izmanto jautājumus!

vecm

vecmamma

a

Ko dara Kārlis?
Ko dara Kārļa vecmāmiņa?
Par ko viņi runā?

16. Strādā pārī! Lasi sarunu! Papildini to!
Labdien, vecmāmiņ! Priecīgas ... !
Labdien, Kārli! Paldies!
Vai tu krāso ... ?
Nē, ... . Dārzā atradu krāsainas ... .
Ciemos bija Lieldienu ... .
Kādas ir zaķa ... ?
Olas ir ... – brūnas, zaļas, dzeltenas.
Kādas ... ir tev?
Es ... krāsoju sīpolu mizās. Manas olas
ir ... . Ko vēl tu dari?
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... ir mani klasesbiedri. Mēs sitam ... ,
spēlējam ... , šūpojamies ... .
Priecīgas Lieldienas! Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos, vecmāmiņ!

17. Strādā pārī! Stāsti! Izmanto jautājumus!
Kā tu svini Lieldienas?
Vai tu krāso olas?
Kā tu krāso olas?
Vai tu ej ciemos?
Vai tu gaidi ciemiņus?
Ko tu zini par Lieldienām?
18. Lasi un stāsti!
Ko tu dari Lieldienās?

Es

svinu Lieldienas.
krāsoju olas.
eju ciemos.
gaidu ciemiņus.
situ olas.
spēlēju spēles.
šūpojos šūpolēs.

IZMANTO!
Priecīgas
Lieldienas!

ATCERIES!
Tagad
es
tu
svinu
svini
zinu
zini
gaidu
gaidi
eju
ej
situ
sit
krāsoju krāso
spēlēju spēlē
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9.3. PAVASARA BRĪVDIENAS
1. Vēro un stāsti! Izmanto jautājumus!

smilšu kaste

slīdkalniņš

Kas ir pagalmā?
Ko dara meitenes?

rotaļu laukums

Kur spēlējas bērni?
Ko dara zēni?

2. Pabeidz sarunu!
Sākas pavasara brīvdienas!
Piecas brīvas dienas! Ko darīsim, Ella?
Iesim ciemos, iesim uz bibliotēku,
spēlēsim spēles.
Es braukšu ar velosipēdu.
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Es šūpošos.

ATCERIES!

Es lasīšu grāmatas.

Rīt es
braukšu
iešu
lasīšu
mācīšos

Es ... .
Es ... .
3. Vēro! Lasi!

Rīt mēs
brauksim
iesim
lasīsim
mācīsimies

Meitenes spēlē tenisu.
Es spēlēju ... .

Meitene spēlējas ar kaķi.
Es spēlējos ar ... .

... spēlē klavieres.
Es ... .

Zēns ar brāli spēlējas
ar klučiem.
... .

Zēns spēlējas ar mašīnu.
Es ... .
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4. Strādā pārī! Runā! Izmanto teikumus!
Tagad es atpūšos.
Tagad es braucu ar … .
Tagad es lasu … .
… eju … .

Rīt es atpūtīšos.
Rīt es braukšu ar … .
Rīt es lasīšu … .
… es iešu … .

5. Vēro, lasi un stāsti!

stadions

sporto

lecamaukla

skrituļslidas

Ir pavasara brīvdienas. Laiks ir saulains un silts. Bērni
skolas stadionā sporto.
Zēni spēlē futbolu. Vārtos stāv Kārlis un Kirils.
Anna un Miks brauc ar velosipēdu.
Zane lec ar lecamauklu.
Maksimam ir jaunas skrituļslidas. Viņš labi brauc ar
skrituļslidām.
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6. Ko tu proti? Ko tu gribi iemācīties?
Es protu

Es gribu iemācīties.

braukt ar velosipēdu.

spēlēt futbolu.

lasīt.

braukt ar skrituļslidām.

lēkt ar lecamauklu.

…

7. Lasi bērnu vēstules! Ko tu dari pavasara
brīvdienās? Stāsti!
Sveika, Eva!
Ir pavasara brīvdienas.
Es nemācos, bet katru dienu
braucu ar
uz skolas
stadionu. Kopā ar draugiem es
spēlēju
. Gribu iemācīties
spēlēt
.

ATCERIES!
Tagad
es lecu,
es atpūšos

Sveiks, Jāni!
Pavasara brīvdienās es atpūšos.
Es braucu ar
, lecu ar
.
Katru dienu es braucu ar
.
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8. Vēro un stāsti! Izmanto jautājumus!

VĀ

ĪCA
DN
R

lasītava pasaka stāsts dzejolis
enciklopēdija visvairāk vismazāk

Kas ir bibliotēkā?
Ko dara bibliotēkā?

Kas iet uz bibliotēku?
Ko tu dari skolas bibliotēkā?

9. Lasi!
Skolā ir bibliotēka. Tur ir daudz grāmatu. Plauktos
ir pasakas, stāsti, grāmatas par dabu, enciklopēdijas un
dzejoļu grāmatas.
Bibliotēkā cilvēki ņem grāmatas, nes tās mājās un lasa.
Bibliotēkā ir lasītava. Lasītavā lasa grāmatas.
„Man patīk pasakas,” saka Oļegs.
„Man patīk daba. Es lasu enciklopēdijas un grāmatas par
dabu,” stāsta Ella.
Fanija nelasa pasakas: „Es lasu stāstus. Man nepatīk
dzejoļi.”
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10. Ko tev patīk lasīt? Stāsti!
pasakas.
stāsti.
dzejoļi.
grāmatas par dabu.
grāmatas par sportu.
grāmatas par ... .

Man patīk

11. Ko lasa bērni? Izpēti tabulu! Stāsti!
Pasakas Stāsti Dzejoļi
X

Enciklo Grāmatas
pēdijas par dabu

X
X

X

X
X

X

X

X

Žanna lasa pasakas un dzejoļus.
ATCERIES!
Jana lasa stāstus, … .
Centis lasa … .
Kas?
Ko?
Kirils … .
stāsti
stāstus
Visvairāk bērni lasa stāstus.
pasakas pasakas
Vismazāk bērni lasa dzejoļus un … .
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12. Lasi! Papildini teikumus! Stāsti!
Lieldienas ir pavasara ... .
, dzied

Lido
zied

, plaukst

, aug

.
Garausis krāso

Lieldienās

,

.
un olu krāsām.

Es Lieldienās krāsoju olas ar

Vēl es olas krāsoju ar ... . Man olas ir ... .
Lieldienās pie mums nāk ciemiņi – … .
Arī es eju ciemos pie ... .
Es

,

,

.

Lieldienās ir brīvlaiks. Tad es spēlējos
Es braucu ar
Es eju uz

,

.

, spēlēju ... , spēlējos ar ... .
. Es lasu

.

Man patīk grāmatas par ... .
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10. PAVASARA DARBI

Viks

No saules mācies
No saules mācies – izlasīt
no saules mācies – izrakstīt
no saules mācies – nemācīt
no saules mācies – izdarīt
no saules mācies – putnus celt
no saules mācies – ziedus vērt [..]
no saules mācies – visiem tikt
no saules – visus ieraudzīt
no saules mācies teikt labrīt
ar visām naktīm galā tikt.

gurķi

71
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10.1. DARBI MEŽĀ UN PĻAVĀ
1. Vēro un stāsti!

plūc puķes

dobums

putnubūris

2. Lasi un papildini sarunu!
Cik silta saule! Klāt pavasaris. Mostas daba.
Skaties! Zied
baltās

! (Uz, pie, zem) ... upes zied

. Es plūcu

.

Mežā (uz, pie, zem) ...ozola zied zilās

!

Arī putni jau klāt.
Pļavā pastaigājas

.

Lielajā bērzā sēž

.

Bērzā vārnām ir
Šeit dzīvo arī

. Ligzdā

dēj

.

.
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ATCERIES!

Kur tu redzi strazdu?

Kur?
dobumā
putnubūrī
ligzdā
upē

sēž (uz, pie, zem)
… zara.
Strazdi dzīvo strazdubūros.
Ejam! Taisīsim strazdubūri!

3. Lasi! Ko bērni dara mežā un pļavā? Veido
teikumus!
Bērni
plūc
dabu.
		

priecājas

vēro

iet mājās

un taisa
putnubūri.

par silto sauli
un pavasari.

puķes.

4. Skaties un stāsti!

Mežs.
		

Mežā aug
ozols.

Dārzs.

…

Ozolā ir Dobumā … .
dobums.

…

…

…

…
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5. Lasi!
Ilga Bērza

Agrā pavasarī
Viens un divi –
Kokā tieku,
Strazdu būri
Galā lieku,
Lai no nama
Bērza smailē
Putni pārredz
Kailo dārzu.

bērza smaile =
galotne = gals
kails = bez lapām

6. Lasi! Veido teikumus! Stāsti!
Es
taisu
putnubūri

kāpju
kokā

uzlieku
putnubūri kokā

palīdzu
putniem

74
LV1 MG 2015 C.indd 74

07.05.15 15:43

7. Lasi! Iemācies!
Putnu mājai ir
četras sienas,
jumts un grīda, bet
aplis ir logs un durvis.

8. Kāds vēl var būt putnubūra logs un
durvis? Vēro! Stāsti!

aplis

trijstūris

kvadrāts

9. Veido teikumus! Stāsti!
Es eju		
Tu ej		
Viņš, viņa iet
uz
Viņi, viņas iet
Mēs ejam		
Jūs ejat		

mežu.
dīķi.

jūru.
upi.

10. Strādā pārī! Stāsti, uz
kurieni tu ej no rīta, dienā
un vakarā! Jautā, uz kurieni
iet tavs klasesbiedrs vai
tava klasesbiedrene!

taisnstūris
ATCERIES!
Tagad
es eju
tu ej
viņš, viņa iet
viņi, viņas iet
mēs ejam
jūs ejat
Kas?
ezers
grāvis
pļava
upe

Uz kurieni?
uz ezeru
uz grāvi
uz pļavu
uz upi
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11. Vēro un stāsti!

plastmasas pudele pamana ielej
pastaigājas salds ≠skābs

12. Lasi un papildini!
Bērzu sula
Tētis ir mājās no darba un saka bērniem: ...
Miks un Laura tētim jautā: …
Tētis smejas: „Ejam uz upi!”
Tētis paņem plastmasas pudeli un krūzīti.
„Mik! …” viņš saka dēlam.
Visi trīs iet uz upi. „Re, bērzu sula!”
Pirmais plastmasas pudeli pie bērza
pamana Miks.
Miks ielej krūzītē sulu un dzer.
… viņš sauc māsai un tētim.
… Miks dod krūzi Laurai.
„Garšīga un salda!” smaida māsa.
„Un veselīga,” tētis saka.

Ejam
pastaigāties!
Uz kurieni?
Ņem
krūzīti!
Cik
garšīga!
Lūdzu!
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13. Lasi! Veido teikumus!
Tētis un bērni
Viņi iet
No bērza
Mikam un Laurai
Bērzu sula

izmanto!

garšo bērzu sula.
ir veselīga.
iet pastaigāties.
uz upi.
tek sula.

Ejam pastaigāties!
Pagaršo!
Cik garšīgs!
Cik garšīga!

14. Vēro un veido sarunas! Izdomā savu
situāciju!

Ņem rabarberu! Pagaršo!
Cik skābs!		

Ejam pastaigāties!
Uz kurieni?

15. Vēro un stāsti!
Man garšo bērzu sula.
Man … .
16. Strādā pārī! Jautā un atbildi!

Kas ir skābs? Kas ir skāba?
Kas ir salds? Kas ir salda?

ATCERIES!
salds ≠skābs
salda ≠skāba
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10.2. PAGALMĀ UN MĀJĀ
1. Vēro un stāsti!
Nestaigā pa ūdeni!

rok

grābj
krūmi

staigā pa peļķi
lāpsta

puķudobes

grābeklis

2. Lasi!
Miks agri pieceļas. Viņš ātri nomazgājas, paēd brokastis,
silti saģērbjas un iziet pagalmā. Šodien visa ģimene kopā
strādās pagalmā.
Spīd saule. Pagalmā vēl neviena nav. Uz ietves ir liela
peļķe. Miks stāv lielā peļķē.
No mājas iznāk māmiņa. Viņai rokās ir grābeklis.
„Nestaigā pa ūdeni! Sāksim strādāt!” viņa saka.
Miks paņem lāpstu. Viņš rok puķudobes. Māmiņa ar
grābekli grābj lapas.
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3. Vēro un lasi! Stāsti!

silti

lēni

ātri

vēlu

Zēns silti ģērbjas.
Zēns ātri ģērbjas.
Zēns lēni ģērbjas.

IZMANTO!
Es agri ceļos.
Es ātri skrienu.

4. Ko Miks dara?
Kā Miks to dara?
Stāsti!

ātri

ATCERIES!

agri
lēni

silti
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agri

Kā kaut ko darīt?
ātri ≠lēni
silti ≠auksti
agri ≠vēlu
Kā dara tagad?
es
agri ceļos,
silti ģērbjos,
ātri mazgājos,
lēni roku,
lēni grābju,
viņš, viņa,
viņi, viņas
agri ceļas,
silti ģērbjas,
ātri mazgājas,
lēni rok,
lēni grābj
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5. Vēro un stāsti!

slota

slauka

centīgi

sakopts = tīrs

6. Lasi!
Pagalmā izskrien Laura. „Tu gan vēlu celies”, smejas
Miks. „Es jau stundu centīgi strādāju!”
„Ko tu dari?” jautā Laura.
„Es roku puķudobes, grābju lapas un tagad dedzinu
zarus.”
Tētis nāk ar lielām šķērēm. Viņš griež krūmu sētu. Zari
krīt zemē. Laura grib palīdzēt tētim. „Uzmanīgi! Šķēres!”
sauc tētis.
Laura centīgi lasa zarus un ātri nes tos uz ugunskuru.
Miks liek zarus ugunī.
Māmiņa ar slotu slauka taciņu. Drīz pagalms ir sakopts.
„Cik skaisti!” priecājas Laura.
80
LV1 MG 2015 C.indd 80

07.05.15 15:43

7. Kā strādā ģimene? Veido teikumus!
skaisti

centīgi

8. Kā var kaut ko darīt? Stāsti!
skaisti

centīgi

labi

slikti
izmanto!
Es labi lasu.
Es glīti rakstu.
Es skaisti zīmēju.

Meitene centīgi plūc puķes.

ATCERIES!
centīgi = čakli
slikti ≠labi
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Tagad
es
nesu,
dedzinu,
slauku,
viņš, viņa,
viņi, viņas
nes,
dedzina,
slauka
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9. Vēro un stāsti!
11

12

1

10

2

9

3
4

8
7

putekļusūcējs

6

5

slauka putekļus mazgā grīdu
kārto istabu tīrs ≠netīrs

tīra logus

10. Lasi tekstu lomās!
Cik netīrs

! Es mazgāšu (ko?) ... .

Tad tas būs (kāds?) ... .
Es noslaucīšu putekļus no grāmatu plaukta.
Vēl palodze un grīda.
Es mazgāšu (ko?)

.

Uz rakstāmgalda ir tavas ... .
Salikšu tās grāmatplauktā.
Viss būs tīrs un skaists!
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11. Stāsti!
Ko daru?
mazgāju
palīdzu

Ko darīšu?
mazgāšu
palīdzēšu

Es

mazgāšu … .
slaucī … .
kārto … .
lik … .		

IZMANTO!
Rīt es
mazgāšu
slaucīšu
kārtošu
salikšu

12. Vēro! Stāsti!
Es
mazgāšu

slaucīšu

kārtošu

salikšu
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13. Vēro un lasi!
11

12

1

10

2

9

3
4

8
7

6

5

papīrgrozs

Kalendārs ir pie sienas.
Paklājs ir uz grīdas.
Lampa ir aiz rakstāmgalda.
Papīrgrozs ir zem rakstāmgalda.
14. Ko saka Miks? Stāsti!

Ieliec lelli kastē!
Ieliec ... !
Ieliec ... !
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15. Ko saka Laura? Stāsti!
Noliec puķupodu uz palodzes!

Noliec … uz … !

Noliec … uz … !

16. Lasi un iemācies no galvas!
Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās;
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarīt.
(Latviešu tautasdziesma)
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10.3. DĀRZĀ
1. Lasi!

laista

stāds

sēklas

lejkanna

stāda

sēj

Pavasara dārza darbi
Mika ģimene strādā dārzā.
Māmiņa sēj sēklas – redīsus, burkānus un bietes. Vienā
dobē māmiņa stādīs kāpostus.
Tētis ar lāpstu rok zemi un stāda ābeles. Mazā māsa
Laura palīdz tētim. Lejkannā ir ūdens. Laura laista ābeļu
stādus.
Katru gadu tētis un māmiņa stāda kartupeļus.
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2. Lasi! Veido teikumus!
Dobes taisa		
Zemi rok
ar
Stādus laista		

lejkannu.
grābekli.
lāpstu.

3. Vēro! Stāsti!
Stāda stādus, kokus

Sēj sēklas

4. Strādā pārī! Stāsti!

ATCERIES!
es
stādu zemenes
sēju burkānus
viņš, viņa,
viņi, viņas
stāda zemenes
sēj burkānus

Ko tu stādi? Es stādu … .
Ko tu sēj? Es sēju … .
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5. Vēro un stāsti!
2.
1.

gurķi

4.

3.

6.

5.

8.

7.

10.
9.

bie

tes

dilles

red
īs

i

burkāni

pu

pa

salāti

zirņi

dilles

lociņi

dārznieks

s

saulespuķe
aizmirst

6. Lasi!								
Kurmis dārzā
Kurmis Melnis šodien čakli strādā. Viņš dārzā stāda un
sēj. Desmit dobes jau gatavas. Pirmajā dobē kurmis sēj (ko?)
salātus. Otrajā dobē viņš sēj (ko?)
lociņi. Tajā Melnis iestāda (ko?)

. Trešajā dobē būs
. Pēc mēneša varēs

ēst salātus.
„Vai, aizmirsu (ko?) dilles!” iesaucas kurmītis.
Ceturtajā dobē kurmis sēj diļļu (ko?) sēklas.
„Te augs gari, saldi un sulīgi
Melnis un sēj (ko?)
kurmis sēj (ko?)
dobē krīt apaļi

,” par darbu priecājas

piektajā dobē. Sestajā dobē
, septītajā augs

. Astotajā

, bet devītajā kurmis sēj (ko?)

.

88
LV1 MG 2015 C.indd 88

07.05.15 15:44

„Viss iesēts un iestādīts! Bet desmitā dobe? To taču nevar
atstāt tukšu! Aizskriešu pēc sēklām!”
7. Lasi! Mini mīklu! Tu uzzināsi, ko kurmis
sēs desmitajā dobē!
Tā ir dzeltena puķe. Tā izaug gara, gara. Tā draudzējas
ar sauli. Kas tā ir?
(Saulespuķe)

8. Lasi! Atbildi un jautā!
Kas strādā dārzā? …
…
Kurmītim dārzā ir desmit dobes.
…
Melnim garšo salāti.
…
Kurmītis piektajā dobē sēj burkānus.
Ko kurmītis stāda? …
Kāpēc kurmīti sauc
par Melni?
…
9. Kura ir kurmīša vizītkarte? Kāpēc?

izmanto!
Kas?
sīpoli
bietes
sēklas

Ko?
sīpolus
bietes
sēklas
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10. Vēro un stāsti!

1.

puķupods

2.

3.

4.

5.

6.

4.

violeti krokusi

8.

9. 10.

rozā tulpe

narcise

11. Vēro! Lasi! Stāsti!
Skaties, Anna! Cik skaisti!
Jā! Klasē īsts puķudārzs. Katrs skolēns iestāda
puķupodā puķi un atnes to uz skolu. Puķēm patīk
uz palodzes.
Kāpēc?
Puķēm patīk gaisma un siltums.
Es tās laistu.
Kura ir tava puķe?
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Sarkanā tulpe. Tā aug otrajā puķupodā.
Mans ir violetais krokuss.
12. Vēro! Stāsti, ko stāda skolēni!

13. Lasi! Stāsti!

ATCERIES!

Bērni … tulpes, … .
Puķes … puķupodā.
Bērni puķes … .
Puķes … uz palodzes.
Visas puķes skaisti … .

es stādu
bērni stāda

laista

stāda

zied

aug

plaukst
91
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14. Lasi! Stāsti par pavasara darbiem!
Pavasaris nāk ar sauli un darbiem.
Es eju uz pļavu un mežu. Es plūcu pirmās pavasara
puķes:

,

,

. Es skatos un klausos

Katru gadu kopā ar tēti es taisu
Putnubūri es lieku

.

.
.

Kopā ar ģimeni es tīru
Es ar

.

grābju

, lasu

.

Arī dārzā gaida darbi. Es priecājos par pavasara
. Es kopā ar

puķēm – dārzā skaisti zied
, sēju

māmiņu taisu

un

.

Es tīru un kārtoju savu istabu. Es tīru
kārtoju

un

,

.

15. Ko tu darīsi šajā pavasarī? Stāsti!
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11. MĒS GAIDĀM VASARU

Nāc nākdama, vasariņa,
Daudz ir tevis gaidītāju!
Gaida visi mazi bērni,
Gaida lieli darbinieki.
Atnāk jauka vasariņa,
Atnes jauku dzīvošanu:
Visa zeme ziediņos,
Visi koki lapiņās.
(Latviešu tautasdziesmas)
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11.1. VĒL PAVASARIS
1. Vēro! Stāsti!

ābele

bumbiere

plūme

ķirsis

ceriņš

ieva

2. Lasi!
Vispirms zied

. Krūmi ir kā baltas

Tad sāk ziedēt lielais

.

dārzā. Baltas zied plūmes.

Balta zied vecā bumbiere.
Pēc tam uzzied jaunās

.

Beidzot violeti un balti plaukst

pie mājas.

Ir pavasaris.
3. Lasi! Turpini!
Vispirms zied … .

Tad zied … .
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Pēc tam zied … .

Beidzot zied … .

4. Strādā pārī! Ko tu dari no rīta?
Ko tu dari vakarā? Stāsti!
No rīta es
tad es

. Vispirms es
, pēc tam es

Vakarā es

Pēc tam es
Tad es

,
un beidzot es

.

izmanto!

.

vispirms
tad
pēc tam
beidzot

.
un beidzot

.

ATCERIES!
zieds = puķe
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5.Vēro un stāsti!
Cik skaists laiks!
Cik spoži spīd saule!

Saulains laiks! Saulains rīts!
Būs saulaina diena!
Cik tumši mākoņi un stiprs
vējš! Kur ir saule?

Saule ir aiz mākoņa. Laiks ir mākoņains un
vējains. Diena ir mākoņaina un vējaina.
Līst lietus! Ejam mājās!

Lietains laiks! Cik lietaina
pēcpusdiena!

rotaļu laukums

smilšu kaste
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6. Lasi! Veido teikumus!
Pavasarī

spīd
saule

ir
mākoņi

līst
lietus

pūš
vējš

Pavasarī ir

saulains, mākoņains,

lietains, vējains


laiks.
rīts.
vakars.

Pavasarī ir

saulaina, mākoņaina,

lietaina, vējaina


diena.
pēcpusdiena.
nedēļa.

7. Strādā pārī! Stāsti!
Vakar bija ... rīts, ... diena,
… pēcpusdiena, … vakars, … laiks.
Šodien ir … .
Tagad ir … .
Rīt būs … .

ATCERIES!
Vakar bija
Šodien ir
Tagad ir
Rīt būs
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8. Vēro! Lasi un stāsti!
Vai zini, kādi svētki katru gadu ir maija
otrajā svētdienā?

Zinu! Tā ir Mātes diena.

9. Atbildi uz jautājumiem!
Izmanto kalendāru!
Kurā mēnesī ir Mātes diena?
Kurā nedēļas dienā ir Mātes diena?
Kurā datumā šogad ir Mātes diena?
10. Veido stāstījumu par savu māmiņu!
Manu māmiņu sauc … .
Viņa ir ļoti … .
Mana māmiņa ir
ārste.

pārdevēja.
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11. Ko bērni dāvina savai māmiņai Mātes
dienā? Lasi! Mini!

Tas ir mazs. Uz tā ir zīmējums. To var atvērt. Tajā kaut
kas ir uzrakstīts. Tas ir … .
Tas var būt liels un mazs. To nevar atvērt, bet var
piekārt pie sienas. Tas ir krāsains. Tas ir … .
Tā var būt liela vai maza. Tā var būt dažādās krāsās.
Tā smaržo. Māmiņa par to priecājas. Tā ir … .
Es to mācos no galvas. Tas ir … .
12. Atbildi uz jautājumiem!
Ko tu dāvini savai māmiņai?
Ko tu viņai saki?

IZMANTO!
Apsveicu tevi,
māmiņ!

13. Kas tu esi savai māmiņai? Turpini teikumu!
Es savai māmiņai esmu kā saulīte, kā …, kā … .
14. Lasi! Iemācies tautasdziesmu no galvas!
Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
(Latviešu tautasdziesma)
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11.2. EJAM UN BRAUCAM
1. Vēro! Stāsti! Atbildi uz jautājumu!
Piektdien iesim pārgājienā.
11

12

1

10

2

9

3
4

8
7

6

5

Kas ir pārgājiens?

pārgājiens

sviestmaize

termoss

mugursoma

Vai tu zini, kas ir pārgājiens?
2. Lasi lomās!
Kas ir pārgājiens?
Pārgājienā kaut kur iet kājām.
Pārgājienā vēro dabu.
Ā, es eju, tu ej, viņš, viņa iet.
Mēs ejam, jūs ejat, viņi, viņas iet.
Uz kurieni ejam? Ejam pārgājienā uz upi!
Ejam uz mežu!
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Ejam uz pļavu!
Ejam uz upi! Pa ceļam redzēsim
gan mežu, gan pļavu.
Velciet ērtus apavus, paņemiet

un

ar tēju!

3. Kopā ar klasi veido domu karti!
Pārgājienā
mežā

pie upes
pļavā

var ieraudzīt (ko?)

kokus, … .

….

….

4. Kādas sviestmaizes bērni ņem līdzi
pārgājienā?
sviestmaize ar

desu

sieru tomātu

gaļu biezpienu gurķi zivi

5. Kāda sviestmaize tev garšo?
Man garšo sviestmaize ar ...
101
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6. Vēro un stāsti!

piemineklis

ūdenskritums
ekskursija

tilts

muzejs

7. Lasi!
Ekskursijā
Pirmās klases skolēni kopā ar skolotāju dodas ekskursijā.
Skolēni kāpj autobusā. Pēdējā iekāpj skolotāja: „Braucam!”
Kārlis: „Braucam! Braucam! Bet uz kurieni?”
Skolotāja: „Mēs brauksim uz nelielu pilsētu Kurzemē pie
Ventas upes. Tur ir platākais
.”
Ella: „Mēs brauksim uz Kuldīgu?”
Skolotāja: „Jā, mēs brauksim uz Kuldīgu. Iepazīsim
pilsētu. Apskatīsim (ko?)
,

pār Ventu un (ko?)

,

, Alekšupīti.”
102
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8. Atbildi un jautā!
Ko dara skolēni un skolotāja? …
…
Viņi brauc uz Kuldīgu.
…
Kuldīga ir Kurzemē pie
Ventas upes.
Ko bērni apskatīs Kuldīgā?
…
Vai tu biji Kuldīgā?
…
9. Vēro un stāsti!
Ko jūs redzējāt? Mēs redzējām … .
Kur jūs bijāt? Mēs bijām … .

parks

ūdensparks

baznīca

teātris

		

ATCERIES!

mēs
tagad, šobrīd
ejam,
vērojam,
redzam,
vakar
gājām,
vērojām,
redzējām,
rīt
piemineklis
iesim,
vērosim,
redzēsim

muzejs

10. Jautā un atbildi!
Uz kurieni tu gribi braukt ekskursijā?
Ar ko tu gribi braukt? Ko tu gribi redzēt?
Es gribu … .
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11. Vēro! Stāsti!

zooloģiskais
dārzs

lauva

tīģeris

papagailis

zebra

žirafe

zilonis

pāvs

12. Lasi!
Zooloģiskajā dārzā
Rīgā, Mežaparkā, ir zooloģiskais dārzs.
Tur ir dažādi dzīvnieki un putni.
Zooloģiskajā dārzā dzīvo
. Pastaigājas
putni:

, skaistie

,

un

, baltie un brūnie

un

. Te dzīvo dažādi

.
104
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13. Lasi! Mini mīklas! Izdomā savu mīklu!
Tai ir baltas un melnas svītras. Tā ir līdzīga zirgam.
Tas ir liels un brūns. Viņam garšo medus.
14. Pabeidz teikumus! Nosauc dzīvnieku
vai putnu!
Cik
skaists ...!
skaista ...!
svītraina ...!
gara ...!
liels ...!
15. Kam kas patīk? Vēro! Stāsti!

16. Atbildi un jautā!
…
Ko tu redzēji zooloģiskajā
dārzā?
Kurš dzīvnieks tev patika?
…

Es biju zooloģiskajā dārzā
kopā ar draugiem.
…
…
Man patika pelikāns.
105
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17. Vēro un stāsti!

smilšu pils

peldkostīms

peldriņķis

ceļ smilšu pili

peldbikses

saulesbrilles

sauļojas

peldas

18. Lasi!
Pie jūras
Ir silta, saulaina vasaras diena.
Antons un Dana pie jūras ceļ smilšu pili. Danai ir skaists
peldkostīms.
Pie jūras cilvēki sauļojas.
Bērni peldas. Viņiem ir peldriņķi.
Cilvēki gar jūras krastu pastaigājas un brauc ar
velosipēdu.
Vasarā pie jūras ir ļoti labi.
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19. Atbildi uz jautājumiem!
Ko cilvēki dara pie jūras?
Ko tu dari pie jūras?
20. Lasi! Stāsti par attēliem!

Cik silts ūdens!
Kur ir tavs peldriņķis?
Ejam peldēties!		
Tūlīt! Pabeigšu celt pili. Ejam!		

Neej tik dziļi! Tas ir bīstami! 		
Tu vari noslīkt!		
Neuztraucies! Viss kārtībā!		

Nāc malā!
Vēl mazliet!
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11.3. VASARA KLĀT!
1. Par ko runā bērni?
Lasi tekstu lomās!

Zane

Juris

vasaras brīvlaiks

Kirils
sporta nometne

Olga

atvaļinājums

Drīz sāksies vasaras brīvlaiks!
Jā, trīs mēneši: jūnijs, jūlijs, augusts.
Ko jūs darīsiet vasarā?
Es braukšu pie vecmāmiņas uz laukiem.
Es braukšu uz sporta nometni.
Es gan dzīvošu mājās. Māmiņai un tētim būs
atvaļinājums. Mēs brauksim uz jūru.
Es arī braukšu uz laukiem pie vecmāmiņas un
vectētiņa. Man ļoti patīk laukos. Mēs svinēsim
Līgo svētkus.
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Es ar ģimeni braukšu ekskursijā uz Ventspili – uz
pilsētas svētkiem. Mēs katru gadu braucam uz
kādu Latvijas pilsētu.
2. Lasi! Veido teikumus! Stāsti!
Vasarā es
braukšu

svinēšu

dzīvošu

uz sporta nometni,
uz laukiem.

laukos,
mājās.

dzimšanas dienu,
Līgo svētkus.

3. Strādā grupā! Noskaidro, ko vasarā darīs
klasesbiedri! Stāsti!
N.p.k.

Vārds

Kur dzīvos?

Ko darīs?

1.

4. Lasi un iemācies no galvas!
Dzidra Rinkule-Zemzare

Vasariņai skaisti rīti
Vasariņai skaisti rīti –
Saules staru zeltā tīti.
Agri mostas mežs un lauks –
Mīļā saule visiem draugs.

izmanto!
Ko tu darīsi vasarā?
Ko jūs darīsiet
vasarā?
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5. Lasi!

baro

aita

cūka
kaza
zirgs
baidās
mājdzīvnieki

kūts

Uz laukiem
Kirila vecmāmiņa un vectētiņš dzīvo laukos.
Vecmāmiņu sauc Dina, bet vectētiņu sauc Ēriks.
Viņiem ir mājdzīvnieki:
un Ripse,

Gauja,

Tonija un

Riksis. Vēl viņiem ir

Ance. Mājdzīvnieki dzīvo
Miks un

Tipse

.

Duksis dzīvo mājā.

Kirils palīdz vecmāmiņai barot aitas un zirgu. No govs
un cūkas Kirils mazliet baidās.
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6. Atbildi uz jautā!
Kā sauc Kirila vectētiņu un
vecmāmiņu?
Kādi mājdzīvnieki ir Kirila
vectētiņam un vecmāmiņai?
…
Kā Kirils palīdz vecmāmiņai
un vectētiņam?

…
…
Mājdzīvnieki dzīvo kūtī.
…

7. Kuru mājdzīvnieku mazuļus tu jau zini? Lasi!

govs – teļš

zirgs – kumeļš

aita – jērs

cūka – sivēns

kaza – kazlēns

suns – kucēns

		

kaķis – kaķēns

8. Strādā pārī! Viens sauc mājdzīvnieku, bet
otrs – tā mazuli!
9. Stāsti par mājdzīvnieku! Strādā pārī!
Man patīk … .
… ir mīļš / mīļa.
… ir mazas / lielas ausis, … acis, gara / īsa aste.
… garšo … .
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10. Vēro zīmējumu! Runā un lasi!

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.
(Latviešu tautasdziesma)

paparde kalme
ozollapu vainags pīpene
Jāņu diena jāņuzāles Līgo svētki pin vainagu
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11. Lasi!
no pīpenēm pin puķu vainagus.
. Līgo svētku vakarā plūc

Jāņiem dāvina
,

jāņuzāles:

un

.

12. Lasi!
Līgo un Jāņus svin pašā vasaras vidū. Līgo svētkos ir
visgarākā diena un visīsākā nakts.
Visapkārt deg ugunskuri. Visur skan dziesmas. Cilvēki
priecājas par vasaru, garo dienu un sauli.
13. Strādā pārī! Stāsti, ko tu dari Līgo vakarā!
Līgo
vakarā es

ēdu jāņusieru
plūcu jāņuzāles
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14. Lasi! Papildini teikumus! Stāsti!
Mani sauc ... . Es esmu ... .
Es mācos latviešu valodu. Es lasu, rakstu un runāju
latviski.
,

Es varu pastāstīt par savu
,

,

,

.

Es varu pastāstīt par
Mātes dienu,

,

,

,

.

Es varu pastāstīt par dabu, nosaukt nedēļas dienas,
,

gadalaikus,

,

un

.

Es protu jautāt un atbildēt.
Es zinu no galvas tautasdziesmas, dzejoļus.
Visvairāk latviešu valodas stundā man patīk ...
Vislabāk es protu … .
Tūlīt sāksies … brīvlaiks.
Vasarā es braukšu uz

,

,

.
Es priecājos par vasaru.
Rudenī es iešu 2. klasē.
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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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