
	
	

	
	 	

KAM	ES	GRIBĒTU	
PIEZVANĪT	PĒC	GAREZERA?

	

KAM	ES	GRIBĒTU	SEKOT	
INSTAGRAM?	

	

KO	ES	NĀKAMGAD	
NOTEIKTI	ŅEMŠU	LĪDZI	UZ	

GAREZERU?	

	

KĀ	MAN	PIETRŪKS?	

	



	
	

KUR	GAREZERĀ	VAR	
VISLABĀK	ATPŪSTIES?	

	

KO ES	GRIBĒTU	
UZDĀVINĀT	GAREZERAM?	

	

KAS	IR	GAREZERĀ	TĀDS,	
KAS	NAV	MĀJĀS?	

	

KAM	ES	PIRMAJAM	
PASTĀSTĪŠU	PAR	
PIEDZĪVOJUMIEM	

GAREZERĀ? 	



I klases integrētās valodas mācības vielas atkārtojums 
Valoda: 1.-6.nodaļa 

Literatūra: I klases grāmata 
 

1. Vārdiņi, kas Tev noteikti būtu jāzina – KATRAS NODAĻAS BEIGĀS (+ krustvārdu mīklās). 
 

2. Darbības vārdi, kuri Tev noteikti būtu jāmāk izlocīt (darbības vārdu konjugācijas). 

 domāt meklēt dzīvot lasīt rakstīt darīt zināt domāt mīlēt dāvināt gribēt
Es       
Tu       
Viņš 
Viņa 

           

Viņi 
Viņas 

           

Mēs        
Jūs       
 prast pazīt braukt iet ēst braukt pirkt nākt maksāt vēlēties mācīties
Es       
Tu       
Viņš 
Viņa 

           

Viņi 
Viņas 

           

Mēs        
Jūs       

3. Dzimtas koks, kas Tev noteikti būtu jāizprot (ģimenes locekļi). 
4. Lokatīvs (kur?)  

 
5. “Kam patīk kas” un “Kam patīk ko darīt” struktūras 

Man patīk sports. Tev patīk mūzika. Viņai patīk Kārlis. Viņam patīk lasīt. Viņām patīk braukt ar divriteni. 
Viņiem patīk rakstīt garas vēstules. Viņiem patīk spēlēt voleju. Mums patīk spēlēties. Jums patīk mājas 
darbi.  

6. Tautas un tautības. 43. lpp. (Latvija – latvieši, Somija – somi, Zviedrija – zviedri…) 
7. Nedēļas dienas 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
8. Skaitļi (57.lpp.) 15 rakstās pieci + padsmit= piecpadsmit 
9. Pulkstenis (65.lpp.) Kā pajautāt/pateikt, cik ir pulkstenis? 
10. Īpašības vārdi (paskaidro lietvārdu)/ apstākļa vārdi (paskaidro darbības vārdu) 

Labs cilvēks Labi lasīt 

Ātra mašīna Ātri skriet 
11. Piederība (possession) 

Es Mana grāmata, mans suns 

Tu Tava grāmata, tavs suns 

Viņš Viņa Viņa grāmata, viņa suns/ viņas grāmata, viņas suns 

Viņi Viņas Viņu grāmata, viņu suns 

Mēs  Mūsu grāmata, mūsu suns 

Jūs Jūsu grāmata, jūsu suns 

 

  

Parks-> Teātris->  
Skola-> Kaste ->  



12. LIETVĀRDU DEKLINĀCIJAS. Akuzatīvs (ko?)/ datīvs (kam?)/ ģenitīvs (kā?)  
 

AKUZATĪVS (KO? KO ES MĪLU? KO ES GRIBU? KO ES NEVARU CIEST? KO ES NEVĒLOS? KO ES CIENU?) 

N.Kas?  A.Ko? 

 

N.Kas?  A.Ko? 

 

N.Kas?  A.Ko? 

Vietniekvārdi  Vienskaitlis  Daudzskaitlis 

Es  Mani  is (zīmulis)   i 
(zīmuli, vēstuli) 
(Jāni, Ilzi) 

i (zīmuļi)   us (zīmuļus) 

Tu  Tevi  e (vēstule)     

Viņš  Viņu      as (grāmatas)  as (grāmatas) 

Viņa  Viņu  a (grāmata)  u 
(grāmatu, pienu) 
(Santu, Robertu) 

   

Viņi  Viņus  s (piens)  es (vēstules)  es (vēstules) 

Viņas  Viņas         

Mēs  Mūs         

Jūs  Jūs         

 

DATĪVS (KAM? KAM ŠODIEN DZIMŠANAS DIENA? KAM ES GRIBU DĀVĀT SAVU SIRDI? KAM ES GRIBU NOPIRKT KAFIJU?) 

N. Kas?  D.Kam? 

 

N.Kas
? 

D.Kam?  Personas  Lietvārdi  Daudzskaitlis   

Vietniekvārdi         

Es  Man  is   im  Jānis – 
Jānim 

Puisis ‐ 
puisim 

Puiši  Puišiem 

Tu  Tev             

Viņš  Viņam  s  am  Roberts ‐ 
Robertam 

Zēns ‐ 
zēnam 

Zēni  Zēniem 

Viņa  Viņai             

Viņi  Viņiem  a  ai  Santa ‐ 
Santai 

Daiļava ‐ 
daiļavai 

Daiļavas  Daiļavām 

Viņas  Viņām             

Mēs  Mums  e  ei  Ilze ‐ Ilzei  Meitene ‐ 
meitenei 

Meitenes  Meitenēm 

Jūs  Jums             

 

ĢENITĪVS (KĀ? KĀ MAN NAV? KĀ MAN IR/NAV DAUDZ? KĀ MAN PIETRŪKST? KĀ TELEFONS ŠIS IR? 

N.Kas?  Ģ.Kā? 

 

N.Kas?  Ģ.Kā? 

 

N.Kas?  Ģ.Kā? 

Vietniekvārdi  Vienskaitlis  Daudzskaitlis 

Es  Manis  is (zīmulis)  zīmuļa  i(zīmuļi)   zīmuļu 

Tu  Tevis  e (vēstule)  vēstules     

Viņš  Viņa      as (grāmatas)   grāmatu 

Viņa  Viņas  a (grāmata)  grāmatas, naudas     

Viņi  Viņu  s (piens)  piena  es (vēstules)  Vēstuļu, 
meiteņu 

Viņas  Viņu         

Mēs  Mūsu         

Jūs  Jūsu         



4. TEV IR JĀZINA ŠĀDAS TĒMAS UN ATBILDES UZ ŠIEM JAUTĀJUMIEM: 

Kas ir teika? 
Kas ir luga? 
Latviešu tautas pasakas. (tēli, mācības utt.) 
Kas ir dzejolis? 
Kas ir tautas dziesma? Par kādām tēmām mēdz būt tautas dziesmas? Kādās kategorijās tās sakārtoja K.Barons? 
(grāmatā atbilde) (TEV IR JĀPROT VIENA T/DZ NO GALVAS!!!)  
Par šiem cilvēkiem Tev jāatkārto – viņu dzīves gājums, viņu populārākie darbi, viņu nozīmīgums latviešu literatūrā. 
Varētu tikt prasīta kāda darba galvenā doma (Kaķīša dzirnavas, Gaismas pils, Sprīdītis, Zaļā pasaka) 
Krišjānis Barons. 
Kas ir aforisms? 
Rainis. Aspazija. 
Pasakas. 
Kārlis Skalbe. 
Auseklis. Gaismas Pils.  
Anna Brigadere. 
Imants Ziedonis.  
Ko nozīmē vārdi – sērdienīte,bāra bērns, čakls, atvase, skaudība, greizsirdība, mantkārība? 
 
15. TEV JĀPROT IZMANTOT ZINĀŠANAS PRAKSĒ 
 

Es ____________ (dzīvot) ____________(in America).   _______ (es) patīk Latvija, un es labprāt 
_____________ (vēlēties) aizbraukt uz ____________ (Latvija), jo es nekad neesmu bijis ______________ (Latvija). 
Latvija ir manu ________________ (vecāki) un mana ____________ (vectēvs) dzimtene, tādēļ es daudz par to esmu 
dzirdējis. Es __________ (domāt), ka Latvija ir __________ (skaists) zeme, tāpēc es __________ (gribēt) to redzēt 
savām acīm. 

Pēc nostāstiem mēs ___________ (zināt), ka ____________ (latvieši) ir daudz, ar  ko lepoties. Pirmkārt, jau 
visi mīl skaisto ________________ (galvaspilsēta). Rīga ir _________ (mazs), taču ___________ (grezns) un 
__________ (krāšņs). Pašā ___________ (Rīga) __________ (sirds) ir daudz mazu, klusu ______________ (ieliņas). 
Vecrīga ir ______________ (bagāts) ar arhitektūras meistardarbiem. ____________ (Vecrīga) var redzēt 
________________ (steidzīgi cilvēki), ______________________ (talantīgi muzikanti), ________________ (mazas 
kafejnīcas), __________________ (Līvu laukums), _________________ (Melngalvju nams), ________________ 
(Saeima), _____________________ (Rīgas dome), _________________ (viena skola), ___________________ 
(mīlīga strūklaka), ___________________ (galerijas), ______________ (jauki veikaliņi), __________________ 
(Laimas pulkstenis), __________________ (Brīvības piemineklis). Netālu no Vecrīgas varam nokļūt _____________ 
(parks), kur atrodams cēls ______________ (Rainis) piemineklis. 

Klejojot cauri _________________ (Vecrīga), paveras ____________ (skaists) skati. No ______________ 
(Strēlnieki) laukuma var manīt _________________ (viļņains) _______________ (Daugava). Tai pāri slejas 
____________ (7) tilti, uz kuriem nemitīgi manāma ikdienas steiga. Īpaši skaisti ir vērot ______________ (saulriets) 
cauri Vanšu _____________ (tilts) vantīm. 

Rīgā ne tikai Vecrīga ir ____________ (vērtīgs) vieta. Ko tik Rīgā nevar atrast: harmonisko____________ 
(Ziedoņdārzs), plašos Rīgas ___________ (parki), mierīgos Rīgas nomales _______________ (rajoni), hipsterīgo 
_________________ (Andrejsala), grezno _________________ (Alberta iela), garo ______________ (promenāde) 
gar ___________________ (Daugava) malu.  

 Rīga ir zaļa pilsēta ar izcilas arhitektūras odziņu. Tā ir romantiska pilsēta ar steigas un miera pildījumu. Ak, 
__________ (es) sirds pieder ____________________ (Rīga) 
 
 
Kas vēl skaists ir Latvijā? Par to Tu lasīsi lielajā pārbaudījumā   
 
 
 



 

Literatūras daļa – mēģini aizpildīt!  

1. Kas ir sakāmvārds?  

 

2. Kas ir ticējums?  

 

 

3. Kas ir teika? 

 

4. Kādas latviešu pasakas Tu zini? Uzskaiti! 

 

5.  

     
 

Ar ko latviešu 
literatūrā nozīmīgs 

Populārākie darbi  Viena darba 
galvenā doma 

 
Krišjānis Barons 

  x  x 

Kārlis Skalbe 
(pasaku ķēniņš) 

     

Anna Brigadere       

Auseklis       

Imants Ziedonis       

Rūdolfs Blaumanis       

 

 



 

 

1. Ko nozīmē šie vārdi? 

 

 

 

2. Par ko parasti ir tautas dziesmas? Uzskaiti vismaz piecas tēmas. (Atceries lietot pareizu locījumu – par ko(akuzatīvs)) 

 

 

 

 

3. Kādās kategorijās K.Barons sakārtoja tautas dziesmas?  

 

 

 

 

 

4. Kurā gadsimtā tika apkopotas tautas dziesmas? 

 

 

 

 

 

5. Uzraksti vienu tautas dziesmu, kuru māki no galvas: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kāpēc cilvēkam ir jālasa grāmatas un jāmācās literatūra? 

 
 

 

 

 

 

sērdienīte    čakls   

atvase    balts   



 

13. Lietvārdu deklinācijas. Lūdzu, izloki vārdus attiecīgajos locījumos! 

  I deklinācija
 
 
 

DARBS 

II deklinācija
 
 
 
VALDIS 

III deklinācija 
 
 
 
MEDUS 

IV deklinācija
 
 
 
ROKA 

V deklinācija
 
 
 
MEITENE 

N. Kas?  
(Kas man ir?)  

 

Ģ. Kā? 
(Kā man nav?) 

         

A.Ko? 
(Ko es mīlu?) 

 

D. Kam? 
(Kam dāvāšu sirdi?) 

 

  VI deklinācija 
 
 

SIRDS 

DAUDZSKAITLIS 
 
 
 

SIEVIETES 
 

DAUDZSKAITLIS 
 
 
 
VĪRIEŠI 

 

 

N. Kas?  
(Kas man ir?)  

  Visu uzmanīgi atkārto 
un Tev nebūs 

problēmu nokārtot 
gala pārbaudījumu! 

Ģ. Kā? 
(Kā man nav?) 

     

A.Ko? 
(Ko es mīlu?) 

      P.S. Noderīgas tabulas 
atrodamas grāmatas 

beigās! D. Kam? 
(Kam dāvāšu sirdi?) 

     


	Piel. 20.1. Paraugs vārdu locīšanas aktivitātei.
	Piel. 20.2. Gatavošanās eksāmenam valodā un literatūrā.
	Piel. 20.2.1. Gatavošanās eksāmenam (deklinācijas).

