
Brainstorm – Welcome to my 

country 

Beautiful mornings, 

Beautiful____________, 

Amazing colors of the ____________, 

Memories whisper, 

Memories sigh 

You and I together 

Before you say ___________. 

 

(CH.)Welcome to my country 

Here you can’t go wrong 

Stay with me forever, stay as long as you want 

So welcome to my country 

Winter, ____________ or fall 

Don't you hear me ___________, don't you hear my 

call  

 

Imaginations 

Illusory faith 

I _________with flowers 

I know it’s not too late 

Like a flames in fire 

You made me see 

That the spirits are callin’ 

And I got down on my _________ 

 

(CH.)[ Lyrics from: http://www.lyricsfreak.co/brainstorm(/(Ch.welcome+to+my+country_10047850.html ] 

Beautiful mornings, 

Beautiful nights, 

Amazing _______ of the twilight  

Time goes on forever  

As I lived through the past 

Where ______ you now 

I cried out at last 



Es dzīvoju Amerikā.   Man patīk Latvija, un es labprāt vēlētos 

aizbraukt uz Latviju, jo es nekad neesmu bijis Latvijā. Latvija ir manu 

vecāku un mana vectēva dzimtene, tādēļ es daudz par to esmu dzirdējis. Es 

domāju, ka Latvija ir skaista zeme, tāpēc es gribu to redzēt savām acīm. 

 

Pēc nostāstiem mēs zinām, ka latviešiem  ir daudz, ar  ko 

lepoties. Pirmkārt, visi mīl skaisto galvaspilsētu. Rīga ir maza, taču 

grezna un krāšņa. Pašā Rīgas sirdī ir daudz mazu, klusu ieliņu. 

Vecrīga ir bagāta ar arhitektūras meistardarbiem. Vecrīgā var redzēt steidzīgus 

cilvēkus, talantīgus muzikantus,mazas kafejnīcas, Līvu laukumu,  Melngalvju 

namu, Saeimu, Rīgas domi, vienu skolu, burvīgu strūklaku, galerijas, jaukus 

veikaliņus, Laimas pulksteni, Brīvības piemineklis. Netālu no Vecrīgas varam 

nokļūt parkā, kur atrodams cēls Raiņa piemineklis. Rīga ir romantiska pilsēta ar 

steigas un miera pildījumu.  

 

Ak, mana sirds pieder Latvijai! Tajā ir tik daudz skaistu 

pilsētu,  piemēram, Cēsis, Saulkrasti, Ventspils, Kuldīga. Latvijā 

visos četros  novados var redzēt līkločainas upes, greznas pilis, iespaidīgus 

skatus , Eiropas platāko ūdenskritumu, atvēsinošus ezerus, bangojošu jūru. 

Latvijā nav kalnu, taču mums ir staltais Gaiziņš, kas lepni slejas debesīs.  

 

Man  patīk, ka mums ir visi četri gadalaiki. Latvieši var 

piedzīvot karstu vasaru, bargu ziemu, krāsainu rudeni un saulainu 

pavasari. Man  patīk, ka Latvijai  ir bagātīgs kulturālais mantojums – gan literāri 

darbi, gan arhitektūra, gan kino,gan teātri, interesanta vēsture un daudzveidīga 

daba. Svarīgi, ka Latvija turpina attīstīties un pilnveidoties. Es mīlu Latviju! ♥ 

 


	Piel. 22.1. Darba lapa. Dziesmas Welcome to my country vārdi.
	Piel. 22.2. Lomu spēle ar teksta audzēšanu.

