KLAUSĪŠANĀS uzdevumi
Klausīšanās teksti lasāmi lēnā tempā un skaidri. Pirms katra teksta nolasīšanas jādod
laiks, lai valodas apguvējs iepazīstas ar attiecīgo uzdevumu darba lapā.

1. uzdevums
Izlasiet jautājumus un aplūkojiet atbilžu variantus!
Klausieties paziņojumus un apvelciet pareizās atbildes burtu
1.

Kāds laiks būs 2. martā?

A
2.

A

20.13

B

C

B

C

Kurām precēm būs 50 % atlaide?

A
5.

20.30

Pie kura perona pienāks vilciens?

A
4.

C

Cik ir pareizs laiks?
12.13

3.

B

B

C

Cik ilga būs ekskursija pa Vecrīgu?

15 minūtes

2 stundas

1 stundu

A

B

C

D

!

2. uzdevums
Izlasiet apgalvojumus! Klausieties dialogus!
1. variants
Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs (Jā) vai nepareizs (Nē)!
Apgalvojums

Jā

1.

Brīvajā laikā Andrejs spēlē hokeju.

2.

Pacients meklē, kur ir zobārstes Aijas Baumanes kabinets.

3.

Pircējs pirks somu par 45 eiro.

4.

Brīvdienās sporta centrs strādā no septiņiem rītā.

5.

No autoostas uz viesnīcu vajag braukt ar autobusu.

Nē

2. variants
Teikumā ierakstiet atbilstošā vārda burtu! Četras atbildes ir liekas.
A tramvaju

B zilu

1.

Andreja dēls spēlē ____.

2.

Aija Baumane ir ____ ārste.

C acu

3.

Pircējs grib pirkt ____ somu.

E sarkanu

F autobusu

G hokeju

H ģimenes

Sporta centrs _____ strādā no pulksten
septiņiem.
4.

5.

Uz viesnīcu „Astra” no autoostas jābrauc ar ____.

D darbdienās

I basketbolu

Klausīšanās uzdevumu teksti
1. uzdevuma teksti
1. paziņojums. Klausieties laika ziņas! Šodien, 2. martā, gaisa temperatūra dienā būs no plus
diviem līdz plus septiņiem grādiem. Spīdēs saule, lēns vējš. Naktī uz 3. martu – līdz mīnuss
2 grādiem.
2. paziņojums. Radio „Mēs” informē: „Pareizs laiks ir divdesmit un trīsdesmit minūtes. Klausieties
vakara ziņas.”
3. paziņojums. Uzmanību! Vilciens Daugavpils–Rīga pienāks pie otrā perona desmitā ceļa.
4. paziņojums. Godājamie pircēji! Informējam, ka mūsu tirdzniecības centrā vakar atvēra jaunu
mēbeļu veikalu. Šodien un rīt visiem dīvāniem ir piecdesmit procentu atlaide.
5. paziņojums. Informējam, ka ekskursija pa Vecrīgu sāksies pēc piecpadsmit minūtēm, un tā ilgs
divas stundas.

2. uzdevuma teksti
1.

−
−
−
−

Andrej, ko jums patīk darīt brīvajā laikā?
Es kopā ar draugiem spēlēju basketbolu.
Vai jūsu dēls arī spēlē basketbolu?
Nē, viņš trenējas hokejā.

2.

− Labdien! Sakiet, lūdzu, kurā stāvā ir ģimenes ārstes Aijas Baumanes kabinets?
− Viņas kabinets ir piektajā stāvā. Blakus ir acu ārsta kabinets.

3.

− Es gribu nopirkt šo sarkano somu. Cik tā maksā?
− Tā maksā 45 eiro, bet tāda pati melnā krāsā ir lētāka – 30 eiro.
− Paldies, es tomēr pirkšu sarkano somu.

4.

− Labdien! Sakiet, lūdzu, no cikiem strādā sporta centrs?
− Sporta centrs darbdienās ir atvērts no septiņiem rītā, bet sestdienās un svētdienās no
deviņiem.

5.

−
−
−
−

Sakiet, lūdzu, kā no autoostas aizbraukt līdz viesnīcai „Astra”?
Vislabāk brauciet ar 5. autobusu.
Vai tramvajs uz turieni nebrauc?
Nē, diemžēl nebrauc.

Darba lapas
LASĪŠANAS UN LEKSIKAS APGUVES uzdevumi
1. uzdevums
Pasvītrojiet iederīgo vārdu vai vārdformu!
Piemērs. Es saucu/ir/esmu Rodrigo Eliss.

1.

Es dzīvoju Latvijas ostas pilsētā/zemē/valstī – Ventspilī.

2.

Mana māja ir pilsētas rajonā netālu pie/no/zem jūras.

3.

No mājām uz darbu es eju/nesu/braucu ar savu auto.

4.

Latvijā ir ļoti skaista/liela/bieza daba.

5.

Brīvajā laikā man patīk spēlēt/sportot/mest ar draugiem futbolu.

2. uzdevums
Teikumā ierakstiet iederīgā vārda vai vārdformas burtu!
Piemērs. Skolēniem patīk B mūziku austiņās.

1.

Vecāki dēlam dzimšanas dienā uzdāvināja ___.

2.

Inesei nav mājdzīvnieku, bet viņas draudzenei ir melns ___.

3.

Mūsu ģimenes vaļasprieks ir ___.

4.

Tagad cilvēki reti raksta ar pildspalvu, bet biežāk izmanto ___.

5.

Jānis katru rītu ___ gar jūras krastu.

A ceļošana

D kaķis

B klausīties

C skrien

E divritenis

F datoru

3. uzdevums
Lodziņā blakus attēlam rakstiet iederīgā paskaidrojuma burtu!

Veselības centrs 33

Piemērs.

E
2.

4.

5.

A Šodien mūsu veikalā – svaigi dārzeņi.
B Frizētava atvērta P.–Pk. plkst. 9.00–
19.00.

3.

6.

D Zobārstu kabineti – 3. stāvā.
E Peldbaseinā pašlaik nevar peldēties.
F Skola aicina darbā mūzikas skolotāju.

C Ziemas jakām – 50 % atlaide.

4. uzdevums
Atrodiet, kurš sludinājums atbilst katrai situācijai! Pretī situācijai rakstiet
atbilstošā sludinājuma burtu!
Piemērs. Jūs gribat sestdienās vai svētdienās apmeklēt sporta
zāli.

A

Jūs gribat mācīties latviešu valodu kursos, taču varat to darīt
tikai tiešsaistē (attālināti) no mājām.
2. Es meklēju darbu. Mani interesē mūzika, teātris un ceļošana.
1.

3.

Mareks grib kopā ar draudzeni braukt ceļojumā uz Itāliju.

4.

Jums vajadzīgs jauns dators, kas nav pārāk dārgs.

Rihards meklē darbu – viņš labi spēlē klavieres un ģitāru. Pa
dienu viņš studē, tāpēc var strādāt tikai vakaros.
5.

Valodu centrs piedāvā vācu, angļu un latviešu
valodas kursus gan klātienē, gan attālināti.
Raksti www.centrs.com!

Aicinām darbā
mūzikas klubā
ģitāristu. Darbs no

A

plkst. 18.00 līdz
23.30.

Sporta centrs strādā
no plkst. 7.00 līdz 21.00
bez brīvdienām.
Centra adrese –
Saules iela 5, Rīga.

B

C

Mūzikas preču veikals piedāvā darbu
pārdevējam/pārdevējai.

F

D
Kvalitatīvi un lēti
portatīvie datori
mācībām un darbam.
Zvaniet − 29876654

E
Darba laiks: 10.00−17.00.
Iesniegumus lūdzam sūtīt
muzika@tev.gmail.sos .

Aģentūra „Globuss”
organizē ceļojumus
uz Eiropas valstīm.
Rakstiet www.glob.lv!

5. uzdevums
Lasiet tekstu un atzīmējiet pareizo atbildi!
Jauns ziņojums
Kam

elza@gmail.com

Braucam

Sveika, Elza!
Ko Tu darīsi brīvdienās?
Mēs ar vīru gribam braukt uz Daugavpili.
Tur, Rotko Mākslas centrā, ir interesanta keramikas izstāde. Es gribu to apmeklēt.
Varam braukt no Rīgas sestdien agri no rīta, pulksten 7.00. Ap pulksten 10.00 būsim
Daugavpilī.
Vispirms apskatīsim pilsētas centru, pēc tam brauksim uz Rotko Centru.
Apmeklēsim izstādi, turpat Rotko Centra kafejnīcā paēdīsim pusdienas un tad uz
mājām.
Varbūt Tu ar meitu arī gribi braukt kopā ar mums?
Vietas automašīnā ir. Mēs būsim tikai divi. Mans dēls nebrauks, jo viņš mācīsies.
Viņam pirmdien eksāmens.
Gaidu atbildi!
Ilze
Sūtīt

Piemērs. Par ko Elzai raksta llze?

A Par koncertu Daugavpilī.
B Par ekskursiju uz Rīgu.
C Par braucienu uz Daugavpili.

1.

Ko Ilze grib apskatīt Rotko mākslas
centrā?

A Izstādi par Rotko dzīvi.
B Gleznu izstādi.
C Keramikas izstādi.

2.

Kad Ilze plāno braukt?

A Svētdienā.
B Sestdienā.
C Pirmdienā.

3.

Kur Ilze domā pusdienot?

A Daugavpils pilsētas centrā.
B Rotko centra kafejnīcā.
C Mājās.

4.

Ko Ilze aicina braukt uz Daugavpili?

A Draudzeni un viņas meitu.
B Savu dēlu.
C Draudzeni un viņas vīru.

Darba lapas
RAKSTĪŠANAS UN GRAMATIKAS uzdevumi
1. uzdevums
Sofija Millere grib reģistrēties e-veikalā. Palīdziet Sofijai aizpildīt anketu!
Informācija par Sofiju Milleri
Viņa Latvijā dzīvo tikai trīs mēnešus. Tagad Sofija dzīvo Ogrē. Uz Latviju viņa atbrauca
no Vācijas pilsētas Berlīnes. Sofijai ir 25 gadi. Viņa ir menedžere. Viņas e-pasta adrese:
miller@alfa.com

VĀRDS Sofija

UZVĀRDS _____________________

VECUMS _________________

PROFESIJA ___________________

___________________________
___
E-PASTA ADRESE SAZIŅAI ___________________________

2. uzdevums
Lasiet tekstu un apskatiet attēlus! Teikumā virs svītras rakstiet atbilstošo vārdu
pareizā formā!
1. variants
Piemērs. Es jau piecus gadus dzīvoju Latvijā.
1.

Mēs ar sievu dzīvojam divstāvu _________________ Jelgavā.

2.

Es esmu arhitekts, bet mana sieva ir _________________skolotāja.

3.

Brīvajā laikā es ar draugiem ________________ basketbolu.

4.

Sievas vaļasprieks ir kulinārija, vakar viņa izcepa ________________ torti.

5.

Katru vasaru mēs daudz _________________ ar velosipēdiem.

matemātika

spēlēt

garšīga

privātmāja

braukt

Latvija

2. variants
Piemērs. Mākslas muzejā Latvijas 19. gadsimta gleznu izstāde. Laipni gaidīsim!

1.

Meklēju ____________________ matemātikā 5. klases skolēnam.

2.

Veikalā „Saulīte” šodien 30 % atlaide _______________ produktiem.

3.

Pārdodu _____________ sieviešu velosipēdu! Zvaniet: 28460027.

Pēc divām nedēļām es ______________ uz Vīni. Man ir mazs autobuss ar
astoņām vietām, divas vietas ir brīvas. Varbūt kāds grib braukt?
4.

privātskolotājs

piens

jauns

braukt

gleznas

3. uzdevums
Izlasiet īsziņu! Rakstiet atbildi!
Sveiki!
Ko Tu rīt pēcpusdienā darīsi? Vai gribi kopā ar mani iet uz
hokeja spēli? Spēle sākas pulksten 16.00. Cikos tiekamies?
Igors
Jūsu atbilde:
Sasveicinieties!
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Atbildiet uz trīs īsziņas
jautājumiem!

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

Uzziniet hokeja spēles
vietu!
Norādiet atbildes autoru!

Darba lapas
RUNĀTPRASMES uzdevumi
1. uzdevums
Aplūkojiet attēlu! Atbildiet uz jautājumiem par attēlu!

KAS?

KO DARA?

KUR?

2. uzdevums
Uzdodiet jautājumu! Formulējiet jautājumu pilnā teikumā, nosaucot
priekšmetu!

Uzziniet
augstumu!

Uzziniet
svaru!

Uzziniet
izmēru!
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