Mājasdarbi. A1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

NEDĒĻA
1. Pabeidziet vārdus!
Pirmd
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2. Izvēlieties pareizo!
Pirmā nedēļas diena ir
Otrā nedēļas diena ir

pirmdiena
otrdiena

Trešā nedēļas diena ir
Ceturtā nedēļas diena ir

piektdiena.
oktobris.

piektdiena
ceturtdiena

trešdiena.
pirmdiena.

Piektā nedēļas diena ir

pirmdiena

piektdiena.

Septītā nedēļas diena ir

sestdiena

svētdiena.

Nedēļā ir

sešas dienas

septiņas dienas.

Nedēļā ir darba dienas un

brīvdienas

brīvpusdienas.

3. Papildiniet!
Šodien ir otrdiena.
Vakar bija

.

Aizvakar bija
Rīt būs
Aizparīt būs

.
.
.
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4. Lasiet un rakstiet!
Labdien, Anna!
Es gribu Tevi uzaicināt uz savu dzimšanas dienu. Man paliek 21 gads.
Aicinu Tevi svētdien, 11. jūlijā, pulksten 13.00 ciemos. Es dzīvoju Valmierā, Rīgas ielā 12.
Piezvani man piektdien! Mans tālruņa numurs ir 3457659.
Ar cieņu
Juta.
Juta aicina

uz savu dzimšanas dienu.

Jutai paliek

gads.

Dzimšanas dienu Juta svinēs

.

Viņa dzīvo Valmierā,
Annas tālruņa

.
ir 3457659.

Juta lūdz piezvanīt

.

5. Izlasiet ierakstus Ilutas plānotājā un izvērtējiet apgalvojumus!
Apgalvojums
PIRMDIENA

Eju uz sporta zāli .
OTRDIENA

Eju ciemos pie mammas.
TREŠDIENA

Eju uz kino.
CETURTDIENA

Eju uz bibliotēku.
P I E KT D I E N A

Eju pie friziera .

Pareizs

Nepareizs

Pirmdien Iluta iet uz baseinu.
Ceturtdien Iluta iet uz
bibliotēku.
Vienu dienu nedēļā Iluta
iet pie friziera.
Sestdien Iluta brauc uz Rīgu.
Otrdien Iluta iet ciemos
pie mammas.

SESTDIENA

Braucu pie brāļa uz Rēzekni .

Trešdien Iluta iet uz kino.

SVĒTDIENA

Eju uz baseinu.

Iluta katru dienu
kaut ko dara.
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