Mājasdarbi. A1 valodas prasmes līmenis

Vārds
Uzvārds

SVĒTKI
1. Kādos svētkos skan šie novēlējumi? Ierakstiet svētku nosaukumu!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgas Lieldienas!
Sveicu Tevi Mātes dienā!

2. Lasiet un izvērtējiet apgalvojumus!
Ir svētki, kas daudzām valstīm ir kopīgi un tiek svinēti līdzīgi – Ziemassvētki, Lieldienas, arī Jāņu
diena. Taču katrai valstij ir kādas īpašas svinamas dienas. Latvijai ir vairāki nozīmīgi svētki.
4. maijā svin Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. 1990. gada 4. maijā tika pieņemta
„Deklarācija par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu”. Šajā dienā ierasts klāt svētku galdu
ar baltu galdautu. 4. maijs Latvijā ir brīvdiena.
11. novembrī svin Lāčplēša dienu. Tajā tiek godināta Latvijas armijas drosme. Daugavmalā un citur
tiek aizdegtas svecītes Latvijas karavīru piemiņai.
18. novembris ir Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. 1918. gada 18. novembrī Latvija tika
pasludināta par neatkarīgu valsti. 18. novembris Latvijā ir brīvdiena.
Apgalvojums

Pareizi

Nepareizi

4. maijā svin Lāčplēša dienu.
18. novembris Latvijā ir brīvdiena.
4. maijs Latvijā nav brīvdiena.
11. novembrī cilvēki aizdedz sveces.
Var teikt, ka Latvijai ir divas dzimšanas dienas.
Latvijā svin Lieldienas.
Latvijā vasarā svin Jāņus.
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3. Izvēlieties pareizo vārdformu!
Drīz

būs Ziemassvētki.

bija

Man patīk

svinēt Ziemassvētkus.

svinu

Ielas un skatlogi ir
Arī cilvēki vairāk
Es

izrotāts
smaida

izrotāti.
smaidīt.

neticēt Ziemassvētku vecītim.

neticu

Dāvanas es

pērku

Man patīk

saņemt

pirkt laicīgi.
saņēmu mīļas, pašu rokām gatavotas dāvanas.

4. Turpiniet vārdu rindas!
Jāņi, ugunskurs,
Ziemassvētki,
Lieldienas,

5. Rakstiet par sevi!
Mani mīļākie svētki ir

.

Man tie patīk, tāpēc ka
Es svinu arī

.
.

Mana dzimšanas diena ir
Dzimšanas dienu es svinu
Uz dzimšanas dienas svinībām es ielūdzu

.
.
.
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