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7.1. darba lapa

7.1. Ciemos pie vecvecākiem

1. Vēro attēlus! Ieraksti attēlu numurus!

 makšķerē 

 laista puķes 

 ada šalli 

 labo mašīnu 

 gatavo pusdienas    

 lasa grāmatu 

 rok zemi 

 skalda malku 

2. Veido un raksti teikumus!

sauc Anna. Vecmāmiņu 

adīt. Viņai patīk

Juris. sauc vectēvu Manu 

makšķerēt. patīk Vectēvam

1.

6.

7. 8.

2. 3. 4.

5.
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7.1. darba lapa

Lūdz klasesbiedram izlasīt un pārbaudīt, vai:

 visi teikumi sākas ar lielo burtu,

 cilvēku vārdi sākas ar lielo burtu,

 teikumu beigās ir pieturzīmes.

3. Lasi un savieno vārdu ar attēlu!

mamma

mazmeita

brālis

mazdēls

vectētiņš

tētis

vecmāmiņa māsa

dēls

meita
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7.2. darba lapa

1. Iekrāso zilbes tā, lai veidotos vārdi! 

2. Uzraksti izveidotos vārdus!  

Pasvītro, kuri radinieki tev ir!

3. Uzzīmē kādu no saviem radiniekiem un uzraksti,  

kā viņu sauc!

Tas ir mans  ����������� .

Viņu sauc ������������� .

Tā ir mana  ������������ .

Viņu sauc  ������������� .

tē-

vec-

mam-

brā-

-ņa

-mā-

-tiņš

-tē-

-lis

mā-

vec-

-ma

-mi-

-tis

-sa
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7.3. darba lapa

1. Kas atrodas vecmāmiņas istabā? Mini!

5. 1. 4.

R A Ā 3.

Ā 6. L E Z N A

M D E M

2. K A P I S P

T A

A

S

2. Paulas vecvecākiem ir kaķis. Kur ir kaķis? Raksti! 

2.

3.

6.

5.

1.

4.

6.

8.

7.

9.

2.

1.

5.

3.

4.

 uz galda

 zem galda

 pie galda

 uz dīvāna

 pie dīvāna

 aiz dīvāna

 uz sienas

 pie sienas 

 uz grīdas
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7.4. darba lapa

1. Kāds ir? Lasi un savieno! 

nav liels 

nav vecs   

nav skaists

nav īss              

nav jauns

nav gaišs

nav ērts

jauns

neglīts

mazs

vecs

tumšs

neērts

garš

2. Izdomā un uzraksti mīklu par kādu no priekšmetiem 

klasē! Ļauj klasesbiedriem minēt!

3. Lasi un savieno! 

vāze

spogulis

galds

vectēvs

kaķis

vecmāmiņa

dīvāns

kumode

PRIEKŠMETS DZĪVA BŪTNE
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7.5. darba lapa

1. Atrodi attēlā vārdus! Raksti atbilstošus kārtas 

numurus! Šos pašus vārdus meklē burtu režģī!

2. Meklē ➔ un  !

Ū I R P A N K Ū K A S P G B

L A A P A L O D Z E X I O Ļ

O I L E D U S S K A P I S O

G Z D Ī G I Z L I E T N E D

S K I E V Ā R Ī J U M S Ī A

G A K J T Ē J K A N N A H E

A R A B F Z J G K R Ē S L S

L I I P L Ī T S U Ū W H K Ū

D O Ā D N Ū O K V Z Q W O E

S K A P Ī T I S G H S U N S

3. Lasi un atbilstīgi izkrāso 1. uzdevuma zīmējumu!

Aizkari ir dzelteni.  Krēsli ir brūnā krāsā.

Tējkanna ir sarkana. Skapīši ir pelēkā krāsā.

Vecmāmiņai ir zils džemperis.

 krēsls

 bļoda

 tējkanna

 galds

 pankūkas

 aizkari

 plīts 

 palodze

 skapītis 

 ievārījums

 izlietne

 ledusskapis

 suns

 logs

13.

5.

8.

11.

9.

14.

10.

7.

3.

4.2.

12.

1.

6.
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7.5. darba lapa

4. Uzraksti vienu teikumu par attēlu un izkrāso 

atbilstīgi!  

5. Lasi un novērtē apgalvojumus! Atzīmē ar ✘!

Nr. Apgalvojums Jā Nē

1. Bļoda ir uz galda. ✘

2. Uz galda ir pieci šķīvji.

3. Virtuvē ir trīs cilvēki.

4. Logs ir atvērts.

5. Tējkanna ir zem plīts.

6. Krēsli ir uz galda.

7. Vecmāmiņai ir brilles.

6. Uzraksti vienu patiesu un vienu nepatiesu 

apgalvojumu par attēlu. Lasi klasesbiedriem un ļauj 

minēt!
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7.6. darba lapa

1. Lasi! Iekrāso stundu sarakstā tās dienas  

nosaukumu, par kuru stāsta Oto! 

pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

1. Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika

2. Matemātika Sociālās 
zinības Dabaszinības Angļu valoda Mūzika

3. Vizuālā māksla Matemātika Dabaszinības Datorika Latviešu valoda

4. Vizuālā māksla Krievu valoda Dizains un 
tehnoloģijas

Sports un 
veselība

Sociālās 
zinības

 Iekrāso to stundu nosaukumus, kuras vislabāk patīk 

tev! Salīdzini ar klasesbiedru!

2. Lasi! Svītro katrā rindā lieko vārdu! Salīdzini ar 

klasesbiedru! Pamato!

mūzika, datorika, tāfele, matemātika, dabaszinības

mūzika, datorika, matemātika, fizkultūra, dabaszinības

pildspalva, dabaszinības, zīmulis, šķēres, burtnīca

3. Lasi un krāso burtus! Divskani O krāso oranžu, bet 

patskani O krāso – zaļu!

Oto, kā veicas skolā?

Ļoti labi! Pirmā stunda ir latviešu valoda, pēc tam 

angļu valoda. Trešā stunda ir datorika. Tā ir ļoti 

interesanta! Un ceturtā – sports. Man patīk spēlēt 

bumbu!

sports, datorika, latviešu valoda,  sports, datorika, latviešu valoda,  
sociālās zinības, dizains un tehnoloģijassociālās zinības, dizains un tehnoloģijas
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7.7. darba lapa

7.2. Ko stāsta teikas un pasakas?

1. Veido vārdus no burtiem! Raksti! Nav jāizmanto visi 

burti. Kuram vairāk?

s a k a p a

 Apvelc īsāko vārdu! Pasvītro garāko vārdu!

2. Atmini pasaku varoņus!  

Ieraksti trūkstošos  

patskaņu burtus!

r  g  n , p  ķ  s, m  lz  s, r  ķ  s,  

v  lns, pr  nc  s, v  lks, l  ps  

 Nosauc klasesbiedram pasaku varoņus! Jautā un 

atbildi!

Kas tas ir?  Tas ir …

Kas tā ir?  Tā ir …
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7.8. darba lapa

1. Lasi vārdus un savieno!

2. Izvēlies! Pabeidz zīmēt un izkrāso! 

3. Stāsti, kāds ir princis vai princese?

Kādi ir mati? Kādas ir acis? Kādā krāsā ir apģērbs?

skaista rūķītis

ļauna princese

mazs vilks

bailīgs ragana

dusmīgs zaķis
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7.9. darba lapa

1. Aizpildi anketu! 

Es un pasakas

Vai tev patīk lasīt pasakas?   jā       nē

Kura ir tava mīļākā pasaka?

Vai tu pats lasi pasakas?   jā       nē

Vai tu klausies pasakas?   jā       nē

Kas tev lasa priekšā pasakas?

Pasaka, kuru tu pēdējo esi lasījis vai klausījies ir …

 Uzzīmē kādu šīs pasakas varoni!
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7.10. darba lapa

1. Aplūko grāmatas vāka attēlu un saturu! 

  

 Atšifrē!

- o - - - o - ō - o - o

Sarkangalvīte  . . . . . . . . . . . .9

Vilks, kaza un septiņi  

kazlēni  . . . . . . . . . . . . . . .21

Brālītis un māsiņa. . . . . . . .33

Trīs sivēntiņi . . . . . . . . . . . .45

Pelnrušķīte  . . . . . . . . . . . . .57

Neglītais pīlēns  . . . . . . . . . .81

 Pabeidz teikumus! Stāsti par grāmatu!
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7.10. darba lapa

2. Izdomā pasakas nosaukumu un uzzīmē grāmatas vāku!
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7.11. darba lapa

1. Vai tu tici? Lasi un novērtē apgalvojumus! Atzīmē ar ✘!

Jā, es 

ticu.

Nē, es 

neticu.

Zīmējums - pūķis Senāk uz zemes 

dzīvoja pūķi.

Zīmējums – karalis un 

karaliene

Tagad pasaulē ir 

karaļi un karalienes.

Zīmējums  -burvis Pasaulē ir burvji.

Zīmējums - ragana Pasaulē ir raganas.

Zīmējums – 

personificēts koks

Senāk koki prata 

runāt.

Zīmējums -rūķis un 

milzis.

Pasaulē ir milži un 

rūķi.

2. Jautā klasesbiedriem! Atbildi uz jautājumiem! 

P a r a u g s .

Vai tu tici, ka pasaulē ir raganas?

Jā, es ticu, ka pasaulē ir raganas.

Nē, es neticu, ka pasaulē ir raganas.

Vai vari 

pamatot?

Es ticu, ka …, jo … .

Es neticu, ka …,  

jo … .
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7.12. darba lapa

1. Klausies pasakas daļas! Sanumurē teksta daļas pareizā 

secībā! Lasi pasaku! 

Pacietīgais kaķis

 Kaķiuzrāpjas kokā un ligzdā redz piecas olas. Viņš 

domā: “Olas man garšo, bet mazi putniņi man garšo 

vēl labāk! Es gaidīšu.” 

 Kaķiredz putna ligzdu kokā un domā: “Ligzdā ir olas. 

Olas ir gardas. Kāpšu raudzīt, cik olu.”

 Paiet vēl divas nedēļas. Kaķirāpjas kokā. Šoreiz viņš 

atrod tukšu ligzdu.        nu iesaucas: “Putniņi jau 

aizlaidušies. Olas ir labas, bet putniņi vēl labāki. 

Tomēr tik ilgi uz putniņiem vairs nekad negaidīšu!”.

 Paiet nedēļa. Kaķirāpjas kokā un ligzdā redz mazus 

putniņus.        domā: “Mazi putniņi ir labi, bet lieli 

putni ir vēl labāki. Es gribu vēl gaidīt, lai paaug 

putniņi.”

2. Savieno! Veido jautājumus par pasaku!

Kāds atrodas ligzda?

Kur redz kaķis?

Ko ir kaķis?

Kas olu ir ligzdā?

Kur atrodas ligzdā?

Cik ir olas?

Kādas rāpjas kaķis?

3. Jautā klasesbiedriem un atbildi uz jautājumiem!
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7.13. darba lapa

1. Lasi vai klausies teiku! 

Kāpēc gliemezis nes savu māju uz muguras?

Reiz zvēru ķēniņš rīkoja svētkus un aicināja ciemos 

visus dzīvniekus. Dzīvnieki sapulcējās ap svētku galdu. 

Gliemezis nebija ieradies. Otrajā dienā ķēniņš satika 

gliemezi un jautāja:

– Kāpēc tu vakar nenāci ciemos?

– Ķēniņ, mājās tomēr labāk nekā ciemos! – gliemezis 

atbildēja.

Ķēniņš sadusmojās un sacīja:

– Ja jau tev mājās tik ļoti patīk, tad turpmāk vienmēr 

nes savu māju līdzi.

Kopš tā laika gliemezis nes savu māju uz muguras.

 Veido un raksti trīs jautājumus, uz kuriem atbildes var 

atrast teikā!

Izmanto: kas? ko darīja? ko? kur? kurš? kāpēc? vai?
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7.14. darba lapa

1. Atmini, kas redzams attēlos! 

              

1. DZEGRENS 2. DĀLE 3. ĶŪPIS

                

4. DAVRE 5.  CIPRINS 6.VURBJU JŪNIŅA

Izdomā savu pasaku! Kurš būs galvenais varonis?

Uzraksti trīs galvenā varoņa īpašības!

Kur notiks darbība? 

Kad notiks darbība?

Stāsti citiem savu pasaku!
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7.15. darba lapa

7.3. Ko es zinu? Ko es protu?
1. Papildini un izkrāso attēlus tā, lai tajos būtu 

5-7 atšķirības! 

2. Ļauj klasesbiedram atrast atšķirības! Pārī stāstiet 

viens otram par atšķirībām abos zīmējumos!

 P a r a u g s .  A attēlā ir …, bet B attēlā nav …

Izmanto: pie, aiz, zem, uz
 

3. Klausies teikumus! Sanumurē tos secīgi, lai veidojas 

teika! Lasi! 

 Tas ķēniņš ir mēness debesīs.

 Tad cilvēki sūdzējās, ka ir pārāk tumšs.

 Dievs no sākuma radīja tikai zvaigznes debesīs.

 Tāpēc Dievs radīja zvaigžņu ķēniņu.

 Izkrāso piemērotāko virsrakstu!

Kā radās ķēniņš?
  

Kā radās mēness?
  

Kā radās cilvēks?
 

A B


