Mājasdarbi. A1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

MĒNEŠI
1. Ierakstiet trūkstošos vārdus!
Gada pirmais mēnesis ir

.

Gada otrais mēnesis ir
Gada

.
mēnesis ir marts.

Gada ceturtais mēnesis ir
Gada

.
mēnesis ir maijs.

Gada sestais mēnesis ir

.

Gada septītais mēnesis ir

.

Gada astotais mēnesis ir
Gada

.
mēnesis ir septembris.

Gada desmitais mēnesis ir

.

Gada vienpadsmitais mēnesis ir
Gada divpadsmitais mēnesis ir

.
.

2. Lasiet un izvērtējiet apgalvojumus!
1. Ziemas bieži ir aukstas. Janvārī temperatūra ir zema. Ziemā ir sniegs.
2. Pavasara mēnešos ir dažādi laikapstākļi. Martā vēl ir auksti, aprīlī bieži līst lietus, bet maijā ir silti.
Zied puķes. Maijā daudzas pļavas ir dzeltenas.
3. Vasarā ir silts laiks. Bieži spīd saule. Siltajās dienās jūlijā ir pat ļoti silti ‒ ārā ir trīsdesmit grādu.
Vasarā viss ir zaļš.
4. Rudenī bieži līst lietus. Septembrī vēl nav auksti. Oktobrī kokiem ir dzeltenas lapas.
Novembrī jau ir diezgan auksts laiks.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 3” (līgums Nr. PMIF/6/2020/3/01)

Mājasdarbi. A1 valodas prasmes līmenis

Nr.
p. k.

Apgalvojums

Jā

1.

Janvārī kokiem ir zaļas lapas.

2.

Ziemā bieži ir zema temperatūra.

3.

Martā bieži līst lietus.

4.

Aprīlī ir silts laiks.

5.

Maijā jau zied puķes.

6.

Vasarā reti spīd saule.

7.

Septembrī jau ir auksti.

8.

Oktobrī kokiem ir dzeltenas lapas.

9.

Ziemā ir sniegs.

Nē

3. Izvēlieties pareizo!
Decembrī un janvārī mana mīļākā atpūtas vieta ir
svētdienā. Mežā vienmēr ir daudz

svētdienu
ieraudzīju mazu

zaķi

tējā

tēju.

putnu

meža. Turp es dodos katru
putniem. Reiz es tālumā

zaķis. Viņš bija balts kā sniegs. Netālu no lielās

es redzēju vāveri. Es fotografēju
es dzeru

mežs

vāvere
Maijā

egles

eglei

vāveri, kura sēdēja koka zaros. Kad paliek auksti,

maijam būs silts, tad mana mīļākā atpūtas vieta

būs jūrmala.

4. Rakstiet savas domas par dažādiem gada mēnešiem!
No visiem mēnešiem man vislabāk patīk

.

Ceļojumā es gribētu braukt

.

Man visvairāk nepatīk

.

Vislabāk es jūtos

.

Atvaļinājumā es

.

Uz jūru es bieži braucu

.
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